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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

Вітальне слово директора 
Департаменту зовнішніх зносин, 

зовнішньоекономічної та 
інвестиційної діяльності

Дениса Денищенка

Шановні користувачі бюлетеню!



Бюлетень виходить за ініціативи відділу міжнародної 
технічної допомоги та європейської інтеграції

Снопенко Михайло – начальник відділу 
Целіщев Євгеній – головний спеціаліст

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!
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- 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



Дякуємо нашим партнерам Клуб Сталого Бізнесу та особисто
Олександр Бабій за підтримку та корисну інформацію.
Сподіваємось на подальшу співпрацю!
До речі наші партнери мають крути сайт та дуже корисний акаунт у
фейсбуці. Так тримати!
Клуб Сталого Бізнесу – це проект Агенції місцевого економічного
розвитку м. Бурштина для розвитку та підтримки соціального
підприємництва. Цей проекту у 2013-2014 роках був започаткований та
профінансований у рамках Стратегії соціального партнерства ДТЕК та м.
Бурштина. У 2015 році отримав підтримку Програми Розвитку ООН за
фінансового внеску Уряду Японії.

#sbizclub #Можливості #КлубСталогоБізнесу
#разомдоперемоги

#департаментзовнішніхзносин

ПАРТНЕРСТВО

https://sbiz.club/
https://facebook.com/oleksandr.babiy
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ПОДІЇ ЖОВТНЯ 2018 РОКУ
Міні-презентація максимально цікавого для сфери туризму 

проекту «Babak - Smart Travel Guide»

01.10.2018 здійснено міні-презентацію максимально цікавого для сфери туризму
проекту «Babak - Smart Travel Guide», підготовленого творчою
командою #департаментзовнішніхзносинМихаил Снопенко Євгеній Целіщев Лена
Кияшко Алекс Часовской.
Це перший крок, робота над проектом триває, але попереду шлях до трансформації
Луганської області у сучасний SMART-регіон!
#департаментзовнішніхзносин #разомдоперемоги
канал telegram – https://t.me/depzz01; канал twitter - @depzz_loda

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD?source=feed_text
https://www.facebook.com/MihailSnopenko?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDvxyKUWu3PobpqRUnCjQA8nS-JG2bjbFvcsxWUBivqAZzG446Q19thhdjmvK5WBz0zxbzuxW-QgkQt&dti=1911154642494368&hc_location=group
https://www.facebook.com/eugtselishev?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCrDSW_wLdnmCOdJgI-_UhtAjYqjqk6j0RphyINBmcg-sPibCO3qNP8KaPT8nRP3vL2Yv6W7UUfdfj2&dti=1911154642494368&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009010549592&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBHxe4SMUubir8fgH7dV60FUQgtQUFlkdAZDNQ2GYsskBBRDjbCVFPvWPFoVKF_b_qACH7abnOHUMZz&dti=1911154642494368&hc_location=group
https://www.facebook.com/sanehekms?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBI5GMrkk3MXjOY20ttvzcBjJ0nzj8WFQ8c2pDIU82WFLrpdcnYLpbDRA9oltMKvXo9_A3M9xKq4vGE&dti=1911154642494368&hc_location=group
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2Fdepzz01%3Ffbclid%3DIwAR1EldbX8-uoy1P0vQ0icRa_-8B4OKyh3QiUPZDpg74oWB6MukVLu5SS0lc&h=AT1p0hAeRUbqxYUK0xMBWUq3UmeOjQ5vQRz2Bz0p6OV0Y689qEqKkOaHixTDfMLowPGhbSjKAfarm4--YHC4sqpkBiEABS6eCWaRl6jHZVH1OFo8eiBZ1KoW2f2SJ6IDVbBF-QxS_BE9E26BJBCzHQYd
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ПОДІЇ ЖОВТНЯ 2018 РОКУ
Налагодження ефективної комунікації з представниками 

Програми розвитку ООН 

3 жовтня 2018 року #департаментзовнішніхзносин організовано робочу зустріч
заступника голови облдержадміністрації Геннадий Иваненко, представників
структурних підрозділів облдержадміністрації з представниками Програми розвитку
ООН. Під час зустрічі керівник Програми відновлення та розбудови миру
ПРООН Victor Munteanu, разом з керівниками окремих компонентів
програми Volodymyr Lyashchenko та Elena Ruditch, презентували основні напрямки
подальшої роботи в Луганській області протягом наступного року.
Також з метою налагодження ефективної комунікації представлені фахівці,
відповідальні за координацію роботи в регіоні. Гарна новина: для максимальної
ефективності впровадження програми більшість з них будуть постійно знаходитися в
регіоні.
Геннадій Іваненко подякував колегам за вже надану допомогу Луганщині у цей
складний час, наголосив на важливості міжнародної підтримки в проведенні реформ
та соціально-економічному розвитку.
Деталі на сайті: https://bit.ly/2O4qsdJ

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD?source=feed_text
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001631220255&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBUUWNsfX9xC8seO7I7ljyrZVeNz2rzZVJOzlrn6MfWHR0Y_Q5BHIEBiMp0BnrQQXPpuPZzpvQh0bnj&dti=1911154642494368&hc_location=group
https://www.facebook.com/victor.munteanu?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBZKdzsMNZggmbvv7TThXKsD7eMHdRxgz21V5fiMTv_MICYa4KXLjLqxypqMljK_zHXAOekjGO8gF_n&dti=1911154642494368&hc_location=group
https://www.facebook.com/vovka.man.7?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBeU5qssUvVPbcdxrb0XFL9Xxq_gshLoSdwDj3YQreZaTImJoYnmhuDroF-VEeniJ3zbZO7eMBnmq5i&dti=1911154642494368&hc_location=group
https://www.facebook.com/elena.ruditch?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCVghn4J2zmcmeNWf5RF3t54KmC_PLj44fYaoNHamFy-kn68j5nMPyzjxACUmqeWi5wc7FKCKZrQmWo&dti=1911154642494368&hc_location=group
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2O4qsdJ%3Ffbclid%3DIwAR1lVZsPB4MSi7H_qDH2qWpOdIUkKXgjBmVv9cxbUIMJMTjZIoXmV84WHQ8&h=AT1xFrdJIEz-ELRyBxkHYyA4-dxy1CKb3RnPowWi6Cdu3PdxollrCkE2OAP2voIthoAOtIl6aT0igze3SCP1_qvIBuaq8U4wWkNpe6LiVLJK92tC6SVf7V5knIXInGyg86LlQiwuiIK1vpjVRub9JsT5
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ПОДІЇ ЖОВТНЯ 2018 РОКУ
Презентація інтерактивної карти проектів міжнародної технічної 

допомоги на апаратній нараді в облдержадміністрації

Час інновацій прийшов, вони кожен день змінюють наш світ, роблять рутинні речі
простими і доступними.
Прикладом застосування таких інновацій є презентована Денис Денищенко та
Михаил Снопенко 10.10.2018 на апаратній нараді інтерактивна карта, за допомогою
якої великий масив інформації щодо діяльності наших міжнародних партнерів може
бути зручним, структурованим та зрозумілим кожному користувачу.
Відтепер кожен, хто зацікавлений в роботі міжнародних організацій в Луганській
області, може легко ознайомитися з цікавими проектам, реалізованими на
Луганщині в декілька кліків і навіть переглянути фото об’єкту до та після робіт.
Для цього лише необхідно перейти за посиланням: https://arcg.is/1W1X9m.
Інструмент є дещо новим за функціоналом. Ми це розуміємо, тому підготували
стислу коментовану відео-презентацію функціоналу карти, з якою можна
ознайомитись у відео нижче.
Зазначаємо, що це пілотна версія, яка ще доопрацьовується.
Виражаємо вдячність всім, хто причетний до створення цього продукту
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ПОДІЇ ЖОВТНЯ 2018 РОКУ
Відеоінструкція інтерактивної карти проектів міжнародної 

технічної допомоги на апаратній нараді в облдержадміністрації

Відео як приклад використання даних карти https://bit.ly/2B1Ezs4

Час інновацій прийшов, вони кожен день змінюють наш світ, роблять рутинні речі
простими і доступними.
Інтерактивна карта, за допомогою якої великий масив інформації щодо діяльності
наших міжнародних партнерів може бути зручним, структурованим та зрозумілим
кожному користувачу.
Відтепер кожен, хто зацікавлений в роботі міжнародних організацій в Луганській
області, може легко ознайомитися з цікавими проектам, реалізованими на
Луганщині в декілька кліків і навіть переглянути фото об’єкту до та після робіт.
Для цього лише необхідно перейти за посиланням: https://arcg.is/1W1X9m.
Інструмент є дещо новим за функціоналом. Ми це розуміємо, тому підготували
стислу коментовану відео-презентацію функціоналу карти, з якою можна
ознайомитись у відео нижче.
Зазначаємо, що це пілотна версія, яка ще доопрацьовується.

https://bit.ly/2B1Ezs4
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ПОДІЇ ЖОВТНЯ 2018 РОКУ
Зустріч з керівниками Українського фонду соціальних інвестицій

18.10.2018 в приміщенні Центру розвитку місцевого самоврядування Директор
Департаменту Денис Денищенко та заступник голови облдержадміністрації Юрій
Клименко, спільно з представниками громад та районів провели зустріч з
керівниками Українського фонду соціальних інвестицій - Овчінніковим Олегом та
Кадигроба Сергієм.
Чудова новина - тривалі перемовини, надіслані листи та проведені зустрічі сприяли
тому, що німецький державний банк розвитку KFW розпочинає роботу в Луганській
області та в подальшому планує її розширювати.
Для нас це значне досягнення, адже раніше KFW покривав здебільшого Дніпровську,
Запорізьку та Харківську області.
На цей час започатковується проект «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури.
УФСІ. VI».
Зауважуємо, що сума допомоги в рамках проекту складе 9 млн євро та спрямується
на ремонти та модернізацію об'єктів комунальної власності під соціальне житло для
ВПО та прилеглі до них об'єкти соціальної сфери.
Але, треба активізувати зусилля та подаватись на конкурс, який розповсюджується
для 5 областей. Квот немає. Допомогу отримають найактивніші. Чим більша буде
активність - тим більше коштів зможемо отримати.
Слідкуйте за новинами. Інформація про конкурс та деталі щодо програми вже на
підході!
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ПОДІЇ ЖОВТНЯ 2018 РОКУ
Зустріч відбулася в форматі «живої бібліотеки»

23 жовтня, на платформі ініціатив "Громадський Дім" студенти ІХТ СНУ ім. В. Даля
мали можливість поспілкуватися із заступником начальника управління міжнародної
технічної допомоги, європейської інтеграції та інвестиційної діяльності Департаменту
зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності Луганської ОДА
Михайлом Снопенко. Зустріч відбулася в форматі "живої бібліотеки".

Зустріч була присвячена можливостям співпраці з Департаментом, грантовій
діяльності та сучасним вимогам до компетентностей фахівців.Також молодь
дізналася про те, що область отримала комплексне дослідження стану ідентифікації
населення, дві нові сучасні обласні програми, бренд та декілька реалізованих
іміджевих міні-проектів (календар "живих" костюмів, віртуальний тур, мобільна
фотовистава та брендовані сувеніри), в розробці яких брали безпосередню участь і
представники Департаменту.
Деталі: https://bit.ly/2PTY5vO
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ПОДІЇ ЛИСТОПАДА 2018 РОКУ
Підписано Меморандум про співробітництво щодо проекту

МТД «Економічна підтримка Східної України»

05.11.2018 в.о. голови облдержадміністрації – керівника обласної військово-
цивільної адміністрації Сергій Філь в рамках протокольної зустрічі підписав
Меморандум про співробітництво з керівником проекту міжнародної технічної
допомоги «Економічна підтримка Східної України» компанії DAI Global LLC Майклом
Піллсбері, кошторисною вартістю близько 60 млн дол. США (на Луганську та
Донецьку області), донор проекту - Агенція США з міжнародного розвитку (USAID).
Зустріч організовано та проведено Департаментом зовнішніх зносин,
зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності. Директор Департаменту Денис
Денищенко під час зустрічі висловив подяку народові США за допомогу, надану цією
країною у непростий для України час, додатково зазначив, що в рамках попередніх
зустрічей вже існує низка домовленостей щодо посилення та розвитку співпраці,
зокрема необхідності відкриття офісу USAID в Луганській області для підвищення
координації та ефективності діяльності.
Довідково: проект націлений на розширення економічних можливостей для
населення, що постраждало від наслідків збройного конфлікту, а також для бізнесу у
Східній Україні, відновлення об’єктів інфраструктури, підтримку малого та
середнього бізнесу, збільшення кількості провайдерів освітніх послуг, наприклад,
центрів підвищення кваліфікації та професійно-технічних навчальних закладів.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002007979470&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBAYfWBN9bZnSPXwnIgv9AXU68w63fpL7afKnVLjHW2iS7LQPhwHFyknXPHwJ5xhtIsKlVSZCne6lV_&dti=1911154642494368&hc_location=group
https://www.facebook.com/denis.denishchenko?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDH--hFjul-7r66LpJ8o1fcYOCUXbCshgU7fHqPXBxBIHVmQ4dDXpt_ry1HfAuDPtHvAVXfDqmF82Q8&dti=1911154642494368&hc_location=group
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ПОДІЇ ЛИСТОПАДА 2018 РОКУ
Робоча зустріч з представниками проекту міжнародної технічної 

допомоги «Економічна підтримка Східної України»

05.11.2018 у залі засідань облдержадміністрації відбулася робоча зустріч працівників
Департаменту агропромислового комплексу – Хлякіна Сергія та команди, а також
Департаменту зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності
облдержадміністрації – Михайла Снопенка з представниками проекту міжнародної
технічної допомоги «Економічна підтримка Східної України» паном Мілаковським
Брайаном та пані Васильківською Тетяною з метою обговорення питань розвитку
аграрного сектору Луганської області.
На цей час, у фокусі проекту є овочівництво та бджільництво.
В ході зустрічі обговорено проблемні питання та перспективи виробництва,
зберігання та торгівлі овочами, а також виробництво меду і продуктів бджільництва
в Луганській області. Окремим важливим аспектом зустрічі було обговорення шляхів
збереження трудового потенціалу регіону в аграрній сфері та започаткування нових
вузькопрофільних програм навчання за аграрними спеціальностями.
Попередній аналіз проводиться з метою формування подальшого комплексу
конкретних заходів та початку реалізації проекту
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ПОДІЇ ЛИСТОПАДА 2018 РОКУ
ІІ науково-практична конференція 

«Модель ООН в Луганській області»

09.11.2018 у бізнес центрі "GREEN TOWN" відбулась ІІ науково-практична
конференція "Модель ООН в Луганській області". Захід проведено Благодійним
фондом "Восток SOS" за підтримки MTÜ Mondo.
Модель Організації Об’єднаних Націй — це гра, що імітує роботу різних органів
Організації Об’єднаних Націй. А її учасники виступають у ролі дипломатів, що
представляють інтереси країн-членів ООН і беруть участь в обговоренні питань
порядку денного.
Від #департаментзовнішніхзносин Михаил Снопенко Євгеній Целіщев привітали
учасників, розказали про можливості, що надаються агенціями ООН в Луганській
області, як знайти актуальну інформацію для участі у різноманітних міжнародних
програмах. Треба відмітити, що мова спілкування під час заходу була англійська і
українська.
Завдяки подібним заходам молодь Луганщини отримує інформацію та долучається
до обраного країною курсу європеської та євроатлантичної інтеграції, а також має
змогу попрактикуватись у спілкуванні англійською мовою.

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD?source=feed_text
https://www.facebook.com/MihailSnopenko?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBPrCrMYoRZtI423ylkYg458MQP0m41hnXjOKTa-bybrTU5SdFX3QPszTTkoksfGwliJdD0zu_gJb4a&dti=1911154642494368&hc_location=group
https://www.facebook.com/eugtselishev?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDqKjAO_b6V6OSVaAC-HS1bClSbc4Niqs2k28SAVvCxs53PkUWt0X5rOKSa5hr4tKSHNnrUt8_WLdGD&dti=1911154642494368&hc_location=group
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Наша сторінка у facebook
https://www.facebook.com/dep.mtd/

Друзі, дякуємо що Ви з нами! Нас дедалі стає 
більше! Для нас це дуже важливо!!!

На Вас чекає тільки найцікавіша та найкорисніша інформація щодо
можливостей, грантів, конкурсів, які надаються міжнародними
партнерами Луганській області, а також найважливіших подій
євроінтеграції, які відбуваються в Україні та ЄС!

https://www.facebook.com/dep.mtd/
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Посібник «Зелений» бізнес для малих і середніх підприємств» підготовлено в рамках
діяльності Проекту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст»
(Проект ПРОМІС), який впроваджує Федерація канадських муніципалітетів (ФКМ) за
фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади.
Метою цього посібника є сприяння інтеграції принципів екологічної збалансованості
в успішну бізнес-діяльність МСП. У деяких випадках це означає, що існуючі МСП
можуть запровадити зелену стратегію, аби включити нові цілі та завдання щодо
екологічної збалансованості до своєї загальної діяльності. В інших випадках це
свідчить про те, що може бути започатковано нові підприємства, робота яких
спеціально спрямовуватиметься на виробництво зелених продуктів або надання
зелених послуг

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

ЗАВАНТАЖИТИ https://bit.ly/2PiT6UK

https://bit.ly/2PiT6UK
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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

https://bit.ly/2PeAaGm
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Дослідження пiдготовлено в межах проектiв «Швидке реагування на соцiальнi та
економiчнi проблеми ВПО в Українi» i «Економiчне та соцiальне вiдновлення Донба-
су», що реалiзовупься Програмою Розвитку ООН в Українi за фiнансової пiдтримки
Уряду Японiї.
оловна мета дослідження – визначити місцеві ринкові ніші та можливості, в межах
яких внутрішньо переміщені особи та місцеві жителі Луганської та Донецької
областей зможуть підібрати бізнес-ідею для розвитку власної справи.
Виконавцем дослiдження є Агенцiя економiчного розвитку PPV Knowledge Networks,
у партнерствi з центром пiдтримки бiзнесу DYB Ukraine, центром мунiципального
розвитку Добропiлля, агенцiєю економiчного та соцiального розвитку м.Тернiвка,
агенцiєю економiчного розвитку м. Павлоград.

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

ЗАВАНТАЖИТИ http://bit.ly/2Guv9Wd

http://bit.ly/2Guv9Wd
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За інформацією Представництво Європейського Союзу в Україні на офіційній сторінці 
у Facebook повідомляє про те, що компанії з України серед лідерів за кількістю 
запитів до європейської служби Trade HelpDesk.
"Вітаємо Україну, а саме українські компанії, які є світовим лідером в надсиланні 
запитів у службу ЄС Trade HelpDesk! Це означає, що ще більше українських компаній 
планує вийти на ринок ЄС зі своєю продукцією", – йдеться у повідомленні.
Довідка:
Служба підтримки експорту (EU Trade Helpdesk) – це он-лайн сервіс, який створений 
Європейською Комісією спеціально для того, щоб допомагати підприємцям із країн, 
що розвиваються, отримувати безкоштовний доступ до інформації стосовно умов 
експорту до ЄС.
EU Trade Helpdesk інструкція користування
Відео інструкція

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

Інфографіка https://bit.ly/2LC7Lfu

https://www.facebook.com/EUDelegationUkraine/photos/a.145962402115063.26057.126879227356714/1960460913998527/?type=3&theater
https://www.dropbox.com/s/7bemf7v6il084pm/3__EU-Trade-Helpdesk.pdf?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=WZSTF6noGl8
https://bit.ly/2LC7Lfu
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Ще більше інформації на наших веб-ресурсах:

Офіційна сторінка Департаменту
http://loga.gov.ua/oda/about/depart/dep_ved

https://www.facebook.com/dep.mtd
Сторінка відділу у Facebook

Велика група Департаменту у Facebook
https://www.facebook.com/groups/depzz

@depzz_loda
Канал у twitter

https://t.me/depzz01
Канал у telegram

Luhansk Region
Канал у youtube

https://twitter.com/depzz_loda
https://www.youtube.com/channel/UCn-CbYv6GCKGPSOocCvtIbA
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Підтримка бізнесу

Розвиток громадськості, 
євроінтеграція

Агропромисловий 
комплекс,екологія

Енергоефективність

Культура, освіта, 
медицина,стажування

IT-технології, інновації
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Конкурс грантів на створення нових робочих місць
поблизу лінії розмежування конфлікту. Розмір
гранту складає 40 000 грн. за кожне створене
робоче місце.
Отриманий грант може бути використаний на
наступні цілі: купівля обладнання, меблів,
інструментів, сировини і матеріалів, закупівля
товарів, отримання франшизи і т.д.

ГРАНТИ НА СТВОРЕННЯ РОБОЧИХ 
МІСЦЬ

Чеська неурядова організація 
«Людина в біді»

Підприємці та підприємства, які ведуть 
бізнес в Донецькій області

Діюча

http://bit.ly/2Ti9iIv

http://bit.ly/2Ti9iIv
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Відібрані учасники матимуть змогу пройти тренінг 
та отримати потрібне обладнання на суму до 5000 
євро. В рамках програми допускається участь осіб, 
які стали бенефіціарами проектів МОМ не менш ніж 
за 24 місяці до подання заявки на участь у 
цій програмі.
Передбачається, що тренінги будуть проходити за 
регіональним принципом (по одному тренінгу у 
Західному, Центральному, Південному та Східному 
регіонах України).

ГРАНТИ ДЛЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ

Міжнародна організація з міграції

ВПО із Луганської, Донецької області та 
АР Криму

Діюча

https://bit.ly/2zXzLCn

https://bit.ly/2zXzLCn
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У рамках програми МОМ «Зміцнення
самозабезпечення переміщених осіб та осіб, що
постраждали від кофлікту в Україні» учасники
зможуть розробити власний бізнес-план та
отримати гранти у розмірі 650 та 2500 євро.
Щоб стати учасником програми, необхідно
заповнити анкету за
посиланням http://mega.dp.ua/file?source=18100216
490144540404 та надіслати її на
адресу goosvitapl@gmail.com.

ГРАНТИ НА САМОЗАЙНЯТІСТЬ ТА 
МІКРОПІДПРИЄМНИЦТВО 

Міжнародна організація з міграції

Внутрішньо переміщені особи, вразливе 
місцеве населення

Діюча

https://bit.ly/2RvFPdt

http://mega.dp.ua/file?source=18100216490144540404
mailto:goosvitapl@gmail.com
https://bit.ly/2RvFPdt
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Оголошується набір учасників тренінгу для тренерів-
початківців, які зацікавлені у розробці та
проведенні навчальних заходів для молоді у сфері
підприємництва, розвитку кар’єри, візуальної
комунікації та волонтерства.
Тренінг проходитиме з 25 січня до 1 лютого 2019 
року у передмісті Варшави.
Метою тренінгу є формування у учасників 
тренерських компетенцій для навчання молодих 
людей задля їх кращої інтеграції на ринку праці.

ТРЕНІНГ ДЛЯ ТРЕНЕРІВ У ПОЛЬЩІ

Проект ENpower

Представники органів місцевого 
самоврядування

23.11.2018

https://bit.ly/2Q2H56I

https://bit.ly/2Q2H56I
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Головна ціль програми: надання можливості
отримання нових та/або покращення існуючих
професійних навичок ВПО та осіб, які постраждали
від конфлікту в Україні, шляхом надання благодійної
допомоги для проходження відповідних курсів,
тренінгів та отримання кваліфікованої професійної
освіти.

ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА 

РИНКУ ПРАЦІ ВПО

Данська Рада у справах Біженців

Внутрішньо переміщені особи

Діюча

https://bit.ly/2PRkRov

https://bit.ly/2PRkRov
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COSME — одна з ключових програм Євросоюзу з
бюджетом 2,3 млрд. євро, яка розрахована на
період з 2014 до 2020 року та спрямована на
створення сприятливих умов для розвитку малого та
середнього бізнесу (МСБ). Приєднання до COSME
відкриває Україні доступ до бюджету програми у
розмірі близько 900 млн. євро. Фінансові ресурси
будуть надаватися у вигляді грантів на фінансування
проектів, які підтримують експортну та інноваційну
діяльність МСБ.

МОЖЛИВОСТІ ПРОГРАМИ COSME

Європейський Союз

Підприємці

Діюча

https://bit.ly/2A1M3g8

https://bit.ly/2A1M3g8
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У 2015 р. перед інноваторами та вченими України
відкрилася можливість повною мірою, нарівні з
європейцями, брати участь у грантовій програмі
Євросоюзу «Горизонт 2020». «Дім інновацій»
з’ясував, на що Європа готова давати гроші, як
українцям потрапити до програми і як підвищити
свої шанси на успіх.
Перспективи участі у програмі «Горизонт 2020» для
українців дуже втішні: наші дослідники, стартапери,
інноватори набираються досвіду і з кожним разом
можуть розраховувати на більший успіх, що і
показує практика.

ГОРИЗОНТ 2020: 
МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ІННОВАТОРІВ

Європейський Союз

Дослідники, стартапери, інноватори

Діюча

https://bit.ly/2muzu3B

https://bit.ly/2muzu3B
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У рамках цієї грантової програми, проект
«Агросільрозвиток» планує надати 15 грантів на
загальну суму приблизно 9,45 млн. гривень.
Очікується, що сума кожного гранту може
коливатись від 270 тис. грн до 675 тис. грн.
Завдання:
-Розвиток несільськогосподарського бізнесу
-Розвиток аграрної маркетингової інфраструктури
-Впровадження енергоефективних технологій на
території ОТГ

ГРАНТИ НА ВПРОВАДЖЕННЯ МІСЦЕВИХ 
ІНІЦІАТИВ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 

В ОТГ

Проект USAID «Підтримка аграрного і 
сільського розвитку»

Внутрішньо переміщені особи

28.12.2018

https://bit.ly/2ri7guP

https://bit.ly/2ri7guP
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Програма передбачає надання 600 бізнес-грантів у
розмірі від 300 до 1000 доларів США, в залежності
від індивідуальних потреб, на початок нового та
відновлення або розширення існуючого бізнесу
(гроші будуть спрямовані на банківський рахунок
особи в українській валюті за курсом, актуальним на
дату перерахування). Бізнес-гранти будуть надані
учасникам проекту за умови успішного захисту
власної бізнес-ідеї.

ПРОГРАМА НАДАННЯ БІЗНЕС-ГРАНТІВ

Данська Рада у справах Біженців

Внутрішньо переміщені особи

Діюча

https://bit.ly/2q2ka04

https://bit.ly/2q2ka04
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Ціль цієї програми полягає в тому, щоб дати
можливість підприємцям і бізнесу вирішувати
соціальні та екологічні проблеми через фінансові
інвестиції та надійні практики ведення бізнесу.
Підхід програми соціального інвестування полягає у
наданні кредитів під низький відсоток для сталих
соціальних підприємств, консультування та
підтримку їх в процесі реалізації та впровадження
бізнес-планів.
Наша Мета – вирішення соціальних проблем у
громадах через надання доступного капіталу,
консультування і менторство
Наш Підхід – малі кредити, вагомі результати

ПРОГРАМА КРЕДИТУВАННЯ 
СОЦІАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) та 
АТ «Ощадбанк»

Підприємці 

Діюча

https://bit.ly/2hzrfEF

https://bit.ly/2hzrfEF
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Програма передбачає створення принаймні 250
нових робочих місць для ВПО та осіб, які
постраждали від конфлікту в Україні. В рамках цього
компоненту будуть надані бізнес-гранти для
розширення бізнесу та створення нових робочих
місць, в розмірі від 2000 до 10000 доларів США.

ПРОГРАМА СТВОРЕННЯ РОБОЧИХ 
МІСЦЬ

Данська Рада у справах Біженців

Внутрішньо переміщені особи

Діюча

https://bit.ly/2q0oRYf

https://bit.ly/2q0oRYf
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Надання можливості отримання нових та/або
покращення існуючих професійних навичок ВПО та
осіб, які постраждали від конфлікту в Україні,
шляхом надання благодійної допомоги для
проходження відповідних курсів, тренінгів та
отримання кваліфікованої професійної освіти.
Програма передбачає підтримку принаймні 500
ВПО та осіб, які постраждали від конфлікту в Україні,
шляхом надання індивідуальних грантів в розмірі
до 200 доларів США для отримання нових та
покращення існуючих навичок через проходження
відповідних курсів професійної освіти.

ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА 

РИНКУ ПРАЦІ ДЛЯ ВПО

Данська Рада у справах Біженців

Внутрішньо переміщені особи

Діюча

https://bit.ly/2GiScDF

https://bit.ly/2GiScDF
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Громадська спілка «Донбас» в якості виконавчого
партнера розпочинає реалізацію Проекту МОМ
«Зміцнення самозабезпечення внутрішньо
переміщених осіб та громад, що постраждали від
конфлікту в Україні», який здійснюється за
фінансової підтримки Уряду Федеративної
Республіки Німеччина, що діє через Німецький Банк
Розвитку KfW.
В цілому Проект має на меті покращити можливості
для самозабезпечення та самозайнятості
внутрішньо переміщених осіб та мешканців
регіонів, які зазнали наслідків конфлікту

ГРАНТИ НА РОЗВИТОК 
САМОЗАЙНЯТОСТІ ТА 

ПІДПРИЄМНИЦТВА ВПО

Міжнародна організація з міграції

Внутрішньо переміщені особи, що 
мешкають у Києві та Київській області

Діючий

https://bit.ly/2pZAf6C

https://bit.ly/2pZAf6C
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ГО «Розвиток Волині» в якості виконавчого партнера
у Волинській області розпочинає набір учасників
Проекту Міжнародної організації з міграції, який
здійснюється за фінансової підтримки Уряду
Німеччини, що діє через Німецький Банк Розвитку
KfW.
В цілому Проект має на меті покращити можливості
для самозабезпечення та самозайнятості
внутрішньо переміщених осіб та мешканців
регіонів, які зазнали наслідків конфлікту

ГРАНТИ НА РОЗВИТОК 
САМОЗАЙНЯТОСТІ ТА 

ПІДПРИЄМНИЦТВА ВПО

Міжнародна організація з міграції

Внутрішньо переміщені особи, що 
мешкають у Волинській області 

Діючий

https://bit.ly/2GRRQaE

https://bit.ly/2GRRQaE
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На території Чернігівської області партнером МОМ в
реалізації проекту є ГО «Асоціація
демократичного розвитку».
До участі у проекті запрошуються ВПО з Донецької,
Луганської областей, а також Криму, що
проживають у Чернігівської області.
Проекту Міжнародної організації з міграції, який
здійснюється за фінансової підтримки Уряду
Німеччини, що діє через Німецький Банк Розвитку
KfW. Проект має на меті покращити можливості для
самозабезпечення та самозайнятості внутрішньо
переміщених осіб та мешканців регіонів, які зазнали
наслідків конфлікту

ГРАНТИ НА РОЗВИТОК 
САМОЗАЙНЯТОСТІ ТА 

ПІДПРИЄМНИЦТВА ВПО

Міжнародна організація з міграції

Внутрішньо переміщені особи, що 
мешкають у Чернігівській області 

Діючий

https://bit.ly/2GRRQaE

https://bit.ly/2GRRQaE
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Clim@ - це конкурс інновацій чи проектів у сфері
стійкої енергетики або ресурсозбереження з
можливістю змінити поточну практику та
продемонструвати сильний позитивний вплив на
клімат.
Обрані заявники будуть працювати з наставниками,
кваліфікованими фахівцями та зможуть представити
свої проекти у Франкфурті та взяти участь у Форумі
сталого майбутнього GGF у червні 2018 року, а три
фіналісти отримають в цілому 30 000 євро у якості
нагороди.

ГРАНТОВИЙ КОНКУРС CLIM@

Зелений фонд для зростання за 
підтримки ЄС

Підприємства, стартапи, НУО та 
дослідницькі центри

Діючий

https://bit.ly/2GRRQaE

https://bit.ly/2GRRQaE
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Особливість програми полягає в тому, що фахівці-
носії багаторічного досвіду, які є старші за віком та
перебувають на пенсії, мають змогу інвестувати свій
час, навички, вміння, досвід, контакти у експертну
допомогу іншим.
Сфери діяльності, в яких працюють фахівці
програми, це: різноманітні галузі промисловості,
сільського господарства, торгівлі, будівництва,
транспорту, зв’язку, інформатики, банківсько-
страхового сектора, освіти, охорони здоров’я,
туризму, публічного адміністрування та інших сфер
діяльності

ПРОГРАМА SENIOR EXPERTEN SERVICE

Фонд німецької економіки

Підприємства, установи та організації

31.12.2018

http://bit.ly/2EjICCG

http://bit.ly/2EjICCG
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Програма Інноваційних ваучерів спрямована на
розвиток українських компаній, що працюють на
ринку кліматичних технологій. І хоча останній в
Україні лише зароджується, на глобальному рівні
гравці цих ринків отримують трильйони доларів
інвестицій щороку.
Більшість компаній, що переможуть у конкурсі,
отримають Інноваційні Ваучери із середньою сумою
фінансової підтримки з боку ЄБРР у розмірі до EUR
20 000, а також компанії, із проектами, що мають
потенціал стати проривними - “мегаваучери”
розміром до EUR 50 000.

ПРОГРАМА З РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ 
КОМПАНІЙ

Програма Інноваційних Ваучерів ЄБРР

Інноватори

Діюча

http://bit.ly/2AWDK4V

http://bit.ly/2AWDK4V
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Мета конкурсу – покращення умов здійснення
зовнішньоекономічної діяльності, зокрема шляхом
удосконалення практики реалізації відповідних
нормативно-правових актів та посилення
прозорості діяльності органів влади, через
забезпечення участі широкого кола громадських
організацій в адвокації питань, пов’язаних зі
сприянням та спрощенням процедур торгівлі.

КОНКУРС ГРАНТІВ ЗІ СПРИЯННЯ 
ТОРГІВЛІ

Програма Інноваційних Ваучерів ЄБРР

Інноватори

Діюча

http://bit.ly/2AWDK4V

http://bit.ly/2AWDK4V
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Ви можете отримати річний супровід вашого
бізнесу: допомогу у формуванні чіткої бізнес-
моделі, збуту товару та послуг, консультації, як
краще вести бізнес.
Потрібно заповнити анкету на 75 запитань, які
допоможуть підібрати найкращу програму
розвитку. Після заповнення анкети з вами
зв'яжеться менеджер проекту.
Інформація про компанію та учасників
залишатиметься конфіденційною і не
розголошуватиметься, дані анкет
поширюватимуться лише в узагальнених
показниках.

ГРАНТ НА БЕЗКОШТОВНИЙ СУПРОВІД 
ВАШОГО БІЗНЕСУ

Громадська школа бізнесу

Підприємці

Діюча

http://bit.ly/2BHgrJA

http://bit.ly/2BHgrJA
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Заяви про свій бізнес – стань учасником проекту
Unlimit Ukraine Європейської Бізнес Асоціації.
Якщо твоя компанія належить до категорії мікро- та
малого бізнесу та має виробничі потужності в
Україні, або надає соціально важливі, еко чи ІТ
послуги, надсилай інформацію про себе та
потрапляй в каталог найкращих українських
виробників товарів та послуг!

СТАНЬ УЧАСНИКОМ ПРОЕКТУ 
UNLIMIT UKRAINE 

Європейська Бізнес Асоціація

Малий та середній бізнес

Діюча

http://bit.ly/2BqOzZm

http://bit.ly/2BqOzZm
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Мета ініціативи – мобілізувати всі наявні ресурси
для поліпшення умов життя внутрішньо
переміщених осіб (ВПО) по всій території України.
Щоб стати учасником Академії Краудфандингу,
підприємці повинні були описати свою бізнес-ідею
та вказати, для чого і скільки потрібно їм інвестицій.
Після цього краудфандинг-експерти обрали 15
найбільш цікавих та соціально значущих проектів,
заснованих ВПО, з поміж більш як 85 заявок.
Напрями бізнесів, що були відібрані дуже різні: від
виробництва традиційних українських килимів до
інтерактивного мобільного додатку.

КРАУДФАНДИНГ В УКРАЇНІ

ПРООН
за фінансової підтримки Посольства 

Великої Британії в Україні

Бізнес

Діюча

http://bit.ly/2imYYAU

http://bit.ly/2imYYAU
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Програми фінансової, консультаційної підтримки з
боку Європейського союзу доступні для малих та
середніх підприємств

ПРОГРАМИ МТД З ПІДТРИМКИ МАЛОГО 
І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

УКРАЇНИ 

Залежно від програми

Малий та середній бізнес

Діюча

http://bit.ly/2A0BIjx

http://bit.ly/2A0BIjx
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Маючи досвід ведення проектів, а також своривши
курс "Юридичні аспекти та особливості створення
власного бізнесу (стартапу)", команда SkillsBar
http://skillsbar.net/ та Ukrainian Language School Kyiv
http://uls.org.ua/ можуть поділитися своїм досвідом
щодо юридичних тонкощів при організації власного
бізнесу. Для цього потрібно заповнити анкету:
https://goo.gl/forms/6SqUwvKOS5W1LEM33
і дочекатися відповіді.

БЕЗКОШТОВНА КОНСУЛЬТАЦІЯ
ЮРИСТА ДЛЯ СТАРТАПІВ 

SkillsBar

Стартапи

Постійно діючий

https://goo.gl/cG6B1S

http://skillsbar.net/
http://uls.org.ua/
https://goo.gl/forms/6SqUwvKOS5W1LEM33
https://goo.gl/cG6B1S
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Інноваційний фонд інвестує в рішення, які можуть
вплинути на життя найбільш вразливих дітей.
Працівники фонду виявили, що ці рішення
складаються близько 100 мільярдів доларів, таких
як надзвичайна та епідемічна реакція, транспорт та
доставка, ідентифікація, фінанси, навчання,
персональні дані та пов'язані з ними області.

ФІНАНСОВА ТА ТЕХНОЛОГІЧНА 
ПІДТРИМКА СТАРТАПІВ 

UNICEF’s Venture Fund

Стартапи

Постійно діючий

https://goo.gl/r1L1pD

https://goo.gl/r1L1pD
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Основні області підтримки малих проектів:
-Здоров'я;
- Місцеве самоврядування та децентралізація;
- Розвиток торгівлі, розвитку малих та середніх
підприємств (МСП);
- Стала енергетика, вода, навколишнє середовище,
містобудування;
- Соціальні послуги;
- Реагування на наслідки конфлікту;
- Законності, справедливості;
- Культурні заходи

ПРОГРАМА МАЛИХ ПРОЕКТІВ

Швейцарське бюро співробітництва

Державні органи та комерційні 
структури

Постійно діюча

https://goo.gl/sgrPYn

https://goo.gl/sgrPYn


Проекти інфраструктури в рамках стратегій
розвитку, що реалізуються органами місцевої
влади. Сектори: громадський транспорт (трамваї,
метро, потяги, аеропорти), охорона навколишнього
середовища (питна вода, очищення каналізаційних
відходів, управління водними ресурсами, твердими
відходами, проекти, передбачені Кіотським
протоколом), енергетика (зокрема, відновлювана
енергетика та підвищення енергоефективності),
охорона здоров’я, агропромисловість та іригація

ПРОВЕДЕННЯ ТЕО АБО ТЕХНІЧНА 
ДОПОМОГА ВІД ФОНДУ FASEP

Фонд досліджень та допомоги 
приватному сектору (FASEP)

Центральний уряд, регіональна та 
міська влада, технічні агенції

Постійно діюча

https://bit.ly/2JIZzGu
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https://bit.ly/2JIZzGu


Технології для молоді до 25 років, що сприяють
навчанню та/або участі у громадському житті;
використання даних у реальному часі для прийняття
рішень; рішення для збільшення доступу до
інформації, зокрема до зв’язку, електроенергії,
фінансування та ін.

ІННОВАЦІЙНИЙ ФОНД ЮНІСЕФ

Фонд ЮНІСЕФ

Підприємства-стартапи

Постійно діючий

http://goo.gl/g3rlNV
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http://goo.gl/g3rlNV


ЄБРР допомогає підприємствам залучати
висококваліфікованих консультантів, які здатні
якісно трансформувати їх бізнес, і надає гранти
(безповоротню фінансову допомогу) для часткової
оплати послуг консультантів.

ГРАНТИ МАЛИМ ТА СЕРЕДНІМ 
ПІДПРИЄМСТВАМ ДЛЯ ЗРОСТАННЯ ЇХ 

БІЗНЕСУ

Европейский банк реконструкции и 
развития (ЕБРР)

Малі та середні підприємства

Постійно діюча

https://goo.gl/LpPjnq
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https://goo.gl/LpPjnq
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Під девізом «Fit for Partnership with Germany»
проводиться цілеспрямована підготовка керівників
підприємств і організацій для налагодження
контактів і взаємовигідного економічного
співробітництва з підприємствами Німеччини.
Цільова аудиторія – власники компаній, керівники
вищої і середньої ланки підприємств країн-
партнерів.

ПРОГРАМА ПЕРЕПІДГОТОВКИ 
УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ

GIZ GmbH.
«Fit for Partnership with Germany»

Бізнес

Постійно діюча

https://goo.gl/U286Ks

https://goo.gl/U286Ks


Невичерпний перелік основних міжнародних
програм ЄС для допомоги та підтримки бізнесу.

ПРОГРАМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ, 
КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ 

ПІДТРИМКИ 

Європейський Союз

Малий та середній бізнес

Залежно від програми

https://goo.gl/4Piuer
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https://goo.gl/4Piuer
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Отже, «Kramatorsk Innovation Platform» оголошує
конкурс на участь у програмі з розробки промо-
ролику для соціальних підприємництв з Донецької,
Луганської та Одеської областей!
Критерії участі:
- наявність бізнесу, що працює з чіткою бізнес-
моделлю, продуктом або послугою;
- очевидні результати соціальної діяльності
підприємства;
- визначена соціальна місія бізнесу.

КОНКУРС НА РОЗРОБКУ ПРОМО-
РОЛИКУ ДЛЯ СОЦІАЛЬНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ

Будуємо Україну разом

Підприємці з з Донецької, Луганської та 
Одеської областей

18.11.2018

https://bit.ly/2REz5ck

https://bit.ly/2REz5ck
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39 міст запросили БУР до себе і незворотньо
змінилися!
Не віриш, що і твоє місто має невикористаний
потенціал?
Влаштуй волонтерський освітній табір БУР у своєму
місті і переконайся, що твоє місто повне
однодумців, які готові долучатися до процесу змін!

ЗАПРОСИ ПРОЕКТ "БУДУЄМО УКРАЇНУ 
РАЗОМ" (БУР) У СВОЄ МІСТО!

Будуємо Україну разом

Молодь 

25.11.2018

https://bit.ly/2BaXAs5

https://bit.ly/2BaXAs5
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Програма «MEET UP! Німецько-українські зустрічі
молоді» підтримує проекти, в яких молодь хоче
втілити зміни у власному середовищі. Заявник на
отримання гранту може бути або приватною, або
юридичною особою.

КОНКУРС ЗАЯВОК НА ПІДТРИМКУ 
ПРОЕКТІВ НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИХ 

ЗУСТРІЧЕЙ

Програма «MEET UP!»

Юридичні особи: навчальні заклади, 
університети, організації, об'єднання

02.12.2018

https://bit.ly/2RXZke2

https://bit.ly/2RXZke2
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he Open Society Fellowship спрямована на підтримку
осіб, які шукають іноваційні підходи для вирішення
фундаментальних проблем. Інститут Відкритого
Суспільства обирає стипендіатів серед журналістів,
активістів, академіків, та практикантів із різних
сфер, які здатні творити ідеї та реалізовувати їх.
Стипендіати отримають стипендію у розмірі 80 000–
100 000 доларів.

КОНКУРС ДЛЯ ОБ'ЄДНАНИХ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Представництво МОМ в Україні

Громади 

Діючий

https://bit.ly/2KagAtM

https://bit.ly/2KagAtM
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he Open Society Fellowship спрямована на підтримку
осіб, які шукають іноваційні підходи для вирішення
фундаментальних проблем. Інститут Відкритого
Суспільства обирає стипендіатів серед журналістів,
активістів, академіків, та практикантів із різних
сфер, які здатні творити ідеї та реалізовувати їх.
Стипендіати отримають стипендію у розмірі 80 000–
100 000 доларів.

ПІДТРИМКА ОСІБ, ЯКІ ШУКАЮТЬ 
ІНОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ

The Open Society Fellowship

Журналісти, активісти, академіки та 
практикантів із різних сфер

04.02.2019

http://bit.ly/2zUbKfs

http://bit.ly/2zUbKfs
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В рамках даного проекту буде відібрано 25
партнерств міських та сільських громад, які
отримають організаційну та технічну допомогу в
започаткуванні співробітництва, їх представники
пройдуть навчання та підвищать свою кваліфікацію,
набудуть нових навиків та вмінь для підготовки та
реалізації проектів співробітництва, які можуть бути
підготовлені в рамках партнерства.

ВІДБІР ПАРТНЕРСТВ МІСЬКИХ ТА 
СІЛЬСЬКИХ ГРОМАД

Інститут громадянського суспільства

Громади 

23.11.2018

https://bit.ly/2QS8lFr

https://bit.ly/2QS8lFr
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Цей конкурс пропозицій буде підтримувати
проекти, спрямовані на сприяння створенню
демократичного та інклюзивного суспільства
шляхом сприяння розвитку культури демократії
через сприяння освіті в галузі демократичного
громадянства та освіти в галузі прав людини в
державах - учасницях Європейської культурної
конвенції.
Загальний доступний бюджет за цим конкурсом
складає 82 750 євро (вісімдесят дві тисячі сімсот
п'ятдесят євро)

КОНКУРС МІКРО-ГРАНТІВ 

Рада Європи «DISCO»

Журналісти, активісти, академіки та 
практикантів із різних сфер

31.12.2018

https://bit.ly/2RZ73bQ

https://bit.ly/2RZ73bQ
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Цього року Національний фонд демократії надає
прямі субсидії сотням неурядових організацій по
всьому світу, які працюють над досягненням
демократичних цілей та зміцненням
демократичних інститутів.
Щороку Фонд надає підтримку проектам
неурядових груп за кордоном, які працюють на
демократичні цілі більш ніж у 90 країнах, понад
1600 грантів. Сума гранту залежить від розміру та
обсягу проектів, але середній розмір гранту триває
12 місяців і складає близько 50 000 доларів США.

ГРАНТИ ГРОМАДСЬКИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ 
З УСЬОГО СВІТУ

Національний фонд підтримки 
демократії

Громадські організації

21.12.2018

https://bit.ly/2z6trIf

https://bit.ly/2z6trIf
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Щорічно гільдія фінансово підтримує безліч дитячих
благодійних організацій у Австрії та країнах, що
розвиваються. Ця програма, заснована на проектах,
організована з єдиною метою - вигоду для дітей, які
потребують допомоги. Благодійна програма
допомагає дітям з насильством, обмеженим
доступом до освіти, дітям з серйозними
проблемами зі здоров'ям, дітям, які не мають
доступу до чистої питної води, жертвам лих та
катастроф, дітям-сиротам, дітям з особливими
потребами або дітям, що страждають на
надзвичайну бідність або голодування .

БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА

Жіноча гільдія ООН

Діти

15.12.2018

https://bit.ly/2Plu33D

https://bit.ly/2Plu33D
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Пропонуємо організаціям громадянського
суспільства скористатися цією добіркою для пошуку
фінансових можливостей.

ДОБІРКА АКТУАЛЬНИХ ГРАНТІВ ДЛЯ ОГС

ГУРТ

Громадські організації

Згідно з програмою

https://bit.ly/2O9Kf6V

https://bit.ly/2O9Kf6V
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Жіноча гільдія ООН оголошує прийом заявок на
отримання благодійної допомоги. Проект повинен
бути спрямований на дітей, які потребують
допомоги. Благодійна програма допомагає дітям,
постраждалим від насильства, з обмеженим
доступом до освіти, дітям з серйозними
проблемами зі здоров'ям, дітям, які не мають
доступу до чистої питної води, жертвам лих та
катастроф, дітям-сиротам, дітям з особливими
потребами або дітям, що страждають на
надзвичайну бідність або голодування .

БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА

Жіноча гільдія ООН

Згідно з програмою

15.12.2018

https://bit.ly/2Plu33D

https://bit.ly/2Plu33D
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Пропонуємо активній молоді скористатися
можливостями для розвитку та професійної
самореалізації. Добірка допоможе підвищити
кваліфікацію молодим активістам громадських
організацій, а також студентам, зацікавленим у
майбутній кар’єрі у третьому секторі.

ДОБІРКА МОЖЛИВОСТЕЙ 
САМОРОЗВИТКУ ДЛЯ АКТИВНОЇ 

МОЛОДІ

ГУРТ

Молодь

Згідно з програмами

https://bit.ly/2uuXuYG

https://bit.ly/2uuXuYG
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Запрошуються журналістів національних та
регіональних ЗМІ в Україні, а також студентів
факультетів журналістики, блогерів та фрілансерів
взяти участь у конкурсі матеріалів у ЗМІ на тему
досягнення Цілей сталого розвитку в Україні.
Участь у конкурсі відкрита для авторів, які
опублікують матеріали з тематики конкурсу в період
між 1-м січня 2018 року і 1-м грудня 2018.
Десять переможців конкурсу (1 переможець у
кожній номінації) отримають дипломи та 5000
грн/або сертифікати на придбання технічних медіа
пристроїв (на вибір конкурсанта, вартістю до 5000
грн).

КОНКУРС ДЛЯ ЖУРНАЛІСТІВ

ФАО, МОМ, ПРООН, Фонд 
Народонаселення ООН, ЮНІСЕФ і ООН-

Жінки

Журналісти

03.12.2018

https://bit.ly/2mmQpoD

https://bit.ly/2mmQpoD
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Ресурсний центр ГУРТ пропонує скористатися
можливостями розвитку з цієї добірки. Конкурси,
гранти, тренінги та вакансії для молодих фахівців та
студентів у різноманітних сферах громадянського
сектору чекають на вас

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ АКТИВНОЇ МОЛОДІ 
У ГРОМАДСЬКОМУ СЕКТОРІ

Ресурсний центр ГУРТ

Громадські організації, активісти, 
студенти, активна молодь

Залежно від програми

https://bit.ly/2Jffagx

https://bit.ly/2Jffagx
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рограма надає гранти на проекти, які спрямовані на
розвиток та освіту у громадянському суспільстві,
зокрема такі, що сприяють стабільності неурядових
організацій. Відбір ґрунтується на здатності
проектних заявок продемонструвати суттєвий вплив
на ту спільноту чи сферу, з якою співпрацюють.
Дедлайну подачі заявок немає, вони приймаються
постійно й розглядаються по мірі надходження

ПРОГРАМА МАЛИХ ГРАНТІВ ДЛЯ 
ДЕМОКРАТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Посольство США в Україні

Неурядові неприбуткові організації

Діюча

https://bit.ly/2Iq7gA1

https://bit.ly/2Iq7gA1
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Підтримка організацій громадянського суспільства у
вигляді міні-гранту. Кошти цього гранту можуть бути
використані на оплату послуг тренерів,
консультантів, коучів чи менторів. Послуги мають
бути спрямовані на зміцнення або основних
організаційних спроможностей, або отримання
спеціальних навичок, які дозволяють ОГС ставати
більш ефективними, незалежними та
життєздатними.

ГРАНТИ НА РОЗВИТОК

Платформа "Маркетплейс"

НУО, громадські організації

Діюча 

http://bit.ly/2n5tkXq

http://bit.ly/2n5tkXq
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Ініціатива спрямована на висвітлення трьох
основних аспектів, що впливають на світовий ринок
продуктів харчування. Премія, що надається
досвідченим журналістам та початківцям,
покликана привернути увагу громадськості до
проблеми стабільності ресурсів, сільського
господарства, світового розподілу продуктів
харчування та залучення широкої аудиторії до
вирішення цих проблем. До розгляду приймаються
як опубліковані, так і не опубліковані раніше
матеріали. Заявки приймаються в електронному
вигляді

ПРЕМІЇ MEDIA SUSTAINABILITY MEDIA 
AWARDS

Media sustainability media awards

Журналісти

Діюча

http://bit.ly/2GBAnjG

http://bit.ly/2GBAnjG
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Громадський Хаб - це неприбуткова організація.
Нашою головною метою є створення сприятливих
умов для розвитку громадських організацій шляхом
надання їм безоплатної професійної допомоги.
Допомога за напрямами: Ассессмент, Пошук 
фінансування, Заявка на грант, Executive Summary,
Фандрейзинг-стратегія, Запити до донорів
Краудфандинг, Проектна пропозиція, Супровід в 
межах проекту, Реєстрація в міжнародних реєстрах

ДОПОМОГА ГРОМАДСЬКІМ 
ОРГАНІЗАЦІЯМ

Громадський хаб

НУО, громадські організації

Діюча

http://bit.ly/2AKT0SG

http://bit.ly/2AKT0SG
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Консультації та допомога щодо:
-Поновлення та призначення пенсії, виплати
переселенцям, аліменти, допомоги при народженні
та догляді за дитиною, допомоги по безробіттю та у
зв'язку з непрацездатністю, допомоги
малозабезпеченим сім'ям
-Оформлення: оренди житла, землі, субсидії,
тарифів на комунальні послуги
-Отримання та відновлення: паспорту, довідки
переселенця, свідоцтва про народження, про
смерть, інші документи
-Вирішення інших юридичних питань: невиплата
зарплати, порушення трудових прав тощо

БЕЗКОШТОВНІ ЮРИДИЧНІ 
КОНСУЛЬТАЦІЇ ТА СУПРОВІД У СУДІ ДЛЯ 

ВПО ТА НАСЕЛЕННЯ

Данська Рада у справах біженців

ВПО та населення, що постраждало від 
конфлікту на Сході України

Діюча

http://bit.ly/2zXwT8d

http://bit.ly/2zXwT8d
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Посольство США запрошує українські неурядові
неприбуткові організації подавати пропозиції на
програму малих грантів («Малі гранти для
демократії»). Програма надає гранти на проекти, які
спрямовані на розвиток та освіту у громадянському
суспільстві, зокрема такі, що сприяють стабільності
неурядових організацій. Відбір ґрунтується на
здатності проектних заявок продемонструвати
суттєвий вплив на ту спільноту чи сферу, з якою
співпрацюють. Дедлайну подачі заявок немає, вони
приймаються постійно й розглядаються по мірі
надходження.

ПРОГРАМА МАЛИХ ГРАНТІВ ДЛЯ 
ДЕМОКРАТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Посольство США 

Неурядові неприбуткові організації 

Діюча

http://bit.ly/2zFPcxS

http://bit.ly/2zFPcxS
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Свої ідеї автори можуть подавати на розгляд з будь-
якого куточка України. Головне – реалізувати проект
у Івано-Франківську.
Подаватися можуть некомерційні проекти, які
мають конкретний результат та цілі. Структура та
етапи реалізації проекту мають бути чітко прописані
у заявці. Тематика може бути різною, проте всі
проекти повинні бути спрямовані на розвиток
міського середовища та реалізовані в Івано-
Франківську.

ГРАНТОВА ПРОГРАМА ВІД 
ГРОМАДСЬКОГО РЕСТОРАНУ URBAN 

SPACE 100 

Urban Space 100

Некомерційні проекти

Діюча

http://bit.ly/2AbOk3E

http://bit.ly/2AbOk3E
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Запрошуємо діячів з Дніпропетровської, Донецької,
Луганської, Харківської, Запорізької,
Кіровоградської, Миколаївської, Одеської,
Полтавської, Сумської та Херсонської областей.
Програма передбачає 3-денний ознайомчий візит
до Львова, у рамках якого проводитимуться
публічні зустрічі з представниками неурядових
організацій, місцевих органів влади та культурними
діячами.

ПРОГРАМА ОБМІНІВ

Центр громадянських ініціатив

Члени громадських організацій, 
громадянських активістів, культурних 

діячів, молодіжних лідерів, підприємців, 
вчителів

Діюча

http://bit.ly/2yRCZGg

http://bit.ly/2yRCZGg
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Фонд «Відкрий Україну» надає міні-гранти на
подорожні витрати для митців задля обміну
мистецьким досвідом на міжнародному рівні та
покращення взаємодії українських й іноземних
митців.

ПОДОРОЖНІ ГРАНТИ ДЛЯ МИТЦІВ

Фонд «Відкрий Україну»

Українські митці

Діюча

http://bit.ly/2hGsTnA

http://bit.ly/2hGsTnA
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В рамках дворічної Програми передбачено надання
мікрогрантів, що сприятимуть всебічній співпраці
соціально активних громадян (насамперед молоді)
на міжрегіональному рівні.
До участі в конкурсі на отримання мікрогрантів
запрошуються соціально активні люди, які хочуть
поділитися своїм досвідом та започаткувати
співпрацю з представниками географічно
протилежних областей.

КОНКУРС НА ОТРИМАННЯ 
МІКРОГРАНТІВ

Програма національних обмінів

Молодіжні лідери, активісти, члени 
громадських організацій, учасники 

спільнот, журналісти, вчителі, викладачі, 
підприємці, та інші

Кожного першого та третього 
понеділка місяця

http://bit.ly/2vX2JzZ

http://bit.ly/2vX2JzZ


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. 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

ЗАГАЛЬНИЙ КОНКУРС ПРОЕКТІВ ФОНДУ 
СПРИЯННЯ ДЕМОКРАТІЇ

Посольство США в Києві

Громадські організації (асоціації), 
благодійні фонди та аналітичні центри

Постійно діючий

https://goo.gl/Hj8YWM
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https://goo.gl/Hj8YWM


Посольство Сполучених Штатів Америки 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

КОНКУРС ФОНДУ РОЗВИТКУ  
УКРАЇНСЬКИХ  ЗМІ

Посольство США в Києві

Громадські організації (асоціації), 
благодійні фонди та аналітичні центри

Постійно діючий

http://bit.ly/2oU54ef

77

http://bit.ly/2oU54ef


Європейський фонд підтримки демократії надає
підтримку організаціям, неформальним
платформам та окремим активістам, діяльність яких
спрямована на розвиток і зміцнення
демократичного громадянського суспільства у
країнах, охоплених Європейською політикою
сусідства

РОЗВИТОК І ЗМІЦНЕННЯ 
ДЕМОКРАТИЧНОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА

The European Endowment for Democracy, 
EED

Фізичні особи, громадські організації, 
ЗМІ 

Постійно діюча

https://goo.gl/uQRG5N

78

https://goo.gl/uQRG5N


Стажування молоді у Верховній Раді – це корисний
досвід для тих, хто хоче якісно підвищити рівень
своєї кваліфікації, планує стати політиком, прагне
бути успішним.
Молодь нашої мрії: професійна, конкурентна,
самодостатня, інноваційна, здатна управляти
державою

КОНКУРС НА СТАЖУВАННЯ МОЛОДІ У 
ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ НА 2017 РІК

ГО «Молодіжна Альтернатива»

Студенти

Постійно діючий

https://goo.gl/QS5ybQ
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https://goo.gl/QS5ybQ


За програмою Кусаноне безвідплатна фінансова
допомога задля реалізації проектів розвитку цих
організацій, що впливатимуть на добробут
суспільства. Всі проекти розвитку малого маштабу
мають право на фінансування за програмою
Кусаноне

ПРОГРАМА КУСАНОНЕ

Уряд Японії

Неурядові та неприбуткові організації, 
лікарні, початкові школи, науково-

досліджувальні інститути

Постійно діюча

https://goo.gl/M6Yh3x
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https://goo.gl/M6Yh3x


Фонд фінансує і підтримує ініціативи в області прав
жінок по всьому світу, які кидають виклик корінним
причинам несправедливості.
Mama Cash підтримує амбітні організації
феміністських і жіночих прав та ініціатив

МІЖНАРОДНИЙ ЖІНОЧИЙ ФОНД 
МАМА КЕШ

Mama Cash

Громадські організації

Постійно діюча

https://goo.gl/SAuUrr
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https://goo.gl/SAuUrr


Швейцарське бюро співробітництва в
Україні управляє серією малих проектів, які в першу
чергу орієнтовані на громадські організації. Основні
області підтримки малих проектів: здоров’я;
місцеве самоврядування та децентралізація;
розвиток торгівлі, розвитку малих та середніх
підприємств (МСП); стала енергетика, вода,
навколишнє середовище, містобудування; соціальні
послуги; реагування на наслідки конфлікту,
законності, справедливості; культурні заходи

ПІДТРИМКА МАЛИХ ПРОЕКТІВ ВІД 
ШВЕЙЦАРСЬКОГО БЮРО 

СПІВРОБІТНИЦТВА В УКРАЇНІ

Швейцарське бюро співробітництва в 
Україні

Неурядові організації

Постійно діюча

https://goo.gl/dkPBpd
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https://goo.gl/dkPBpd


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.

ГРАНТИ ВІД ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 
МОЛОДІЖНОЇ ФУНДАЦІЇ

Європейська молодіжна фундація

Неурядові організації

Постійно діюча

https://goo.gl/3SMykd
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https://goo.gl/3SMykd


Фонд підтримує проекти, що сприяють посиленню
ролі громадянського суспільства, підтримують
права людини, заохочують участь усіх соціальних
груп в демократичних процесах. Проекти повинні
працювати в одній з цих сфер:розвиток спільнот;
верховенство права і права людини; інструменти
знань (освіта); розширення прав жінок; участь
молоді; ЗМІ та свобода інформації; посилення
взаємозв’язку з урядом

ГРАНТИ ВІД ФОНДУ ДЕМОКРАТІЇ ООН

ФОНД ДЕМОКРАТІЇ ООН

Неурядові організації

Постійно діюча

https://goo.gl/cY9gpH

84

https://goo.gl/cY9gpH


В 2017 році Посольство Німеччини підтримує шість
проектів з прав людини, запроваджені
неурядовими організаціями, що здійснюють
активну діяльність у вкрай важливих сферах захисту
прав людини: ЛГБТ, інтеграція внутрішньо
переміщених осіб, протидія дискримінаційним та
відкрито ворожим висловлюванням в українських
медіа, захист прав людини, покращення ситуації
для біженців і шукачів притулку, а також медіація
для молодих правопорушників

ПРОЕКТИ ІЗ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

Посольство Федеративної Республіки 
Німеччини в Україні

Неурядові організації

Постійно діючий

https://goo.gl/SYVMLu
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https://goo.gl/SYVMLu


Естонська Республіка офіційно займається
розвитком співпраці як частина своєї
зовнішньополітичної сфери. Загальна мета співпраці
Естонії в галузі розвитку полягає в тому, щоб
сприяти викоріненню бідності в світі та досягненню
Цілей сталого розвитку.
Цілі гуманітарної допомоги, надані Естонією, - це
врятувати життя людей і надавати допомогу
жертвам природних та техногенних катастроф,
зосереджуючись особливо на найбільш уразливих
групах населення.

МІКРОФІНАНСУВАННЯ

МЗС Естонії

Урядові установи, неурядові організації 
та фонди, що діють в громадських 

інтересах

Постійно діючий

http://goo.gl/ijPEu3
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http://goo.gl/ijPEu3


Мета конкурсу – підтримати ініціативи місцевих
інститутів громадянського суспільства в сфері
покращення системи захисту прав дітей та розвитку
послуг для дітей та сімей з дітьми

КОНКУРС «НАДАННЯ ПОСЛУГ 
ВРАЗЛИВИМ ГРУПАМ ДІТЕЙ»

Глобальний дитячий фонд

Громадські організації

Постійно діючий

http://goo.gl/oqwxZ
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http://goo.gl/oqwxZ


Проект має передбачати досягнення прогресу у
збільшенні впливу громадськості на хід
проєвропейських реформ в регіонах з точки зору
адвокації, моніторингу та оцінки Угоди про
асоціацію Україна-ЄС, участі громадськості та
обізнаності

ГРОМАДСЬКІСТЬ ЗА ПРОЄВРОПЕЙСЬКІ 
ЗМІНИ В УКРАЇНІ

Інститут економічних досліджень та 
політичних консультацій

у співпраці з «Європейською правдою»

Громадські організації

Постійно діючий

https://goo.gl/tR7P9F
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https://goo.gl/tR7P9F


Заявки мають відповідати одному або декільком
тематичним пріоритетам Фонду: розвиток
громадянського суспільства; верховенство права та
реформа в галузі права; прозорість органів влади;
громадська підтримка освітніх ініціатив; вирішення
конфліктів, зміцнення довіри та миру у суспільстві
права людини, у тому числі права меншин, ЛГБТ,
людей з інвалідністю та жінок; громадянська освіта;
розвиток виборчої системи; протидія торгівлі
людьми

ЗАГАЛЬНИЙ КОНКУРС ПРОЕКТІВ ФОНДУ 
СПРИЯННЯ ДЕМОКРАТІЇ

Посольство США

Українські неприбуткові та неурядові 
організації

Постійно діючий

https://goo.gl/vZU1Vn
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https://goo.gl/vZU1Vn
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Фонд Джона і Кетрін Макартур є одним з
найбільших в США незалежних фондів. Сприяє
розвитку знань, підтримує індивідуальну творчість;
зміцнює інститути і допомагає поліпшити державну
політику; надає інформацію громадськості, в першу
чергу за рахунок підтримки незалежних ЗМІ.
Фонд здійснює підтримку за чотирма програмами:
«Інтернаціональна програма», збереження стійкого
розвитку, міграції; середньої освіти для дівчаток в
країнах, що розвиваються; репродуктивного
здоров’я

ФОНД МАКАРТУР ПІДТРИМУЄ 
ІНІЦІАТИВИ ПО ЗБЕРЕЖЕННЮ І ЗАХИСТУ 

ДОВКІЛЛЯ

Фонд Джона і Кетрін Макартур

Фізичні особи,громадські організації, 
науковці, вищі навчальні заходи, 

соціальні підприємства

Постійно діюча

https://goo.gl/M2m3ts

https://goo.gl/M2m3ts


Надання базової освітньої підтримки, спрямованої
на покращення освіти в аграрних громадах навколо
світу, в тому числі за рахунок підтримки шкіл,
бібліотек, наукових центрів, навчальних програм
для фермерів та академічних програм, які
збагачують чи доповнюють шкільні програми

ГРАНТОВІ ПРОГРАМИ ВІД ФОНДУ 
МОНСАНТО

Фонд Монсанто

Благодійні організації, громадські 
організації, приватні школи та приватні 

лікарні

Постійно діюча

http://goo.gl/h3oFu4
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За програмою Кусаноне безвідплатна фінансова
допомога надається неурядовим організаціям,
лікарням, початковим школам,
науководосліджувальним інститутам та іншим
неприбутковим організаціям з метою надання
допомоги задля здійснення проектів розвитку цих
організацій. Наявність коштів програми Кусаноне у
кожній окремій країні забезпечується Офіційною
Допомогою Розвитку (ОДР) разом із новітніми
видами співробітництва, що впливатимуть на
добробут суспільства.

ПРОГРАМА ЛЮДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ 
«КУСАНОНЕ»

Посольство Японії в Україні

Школи, дитсадки, інтернати, неурядові
українські організації

Діюча

https://bit.ly/2OQPad2

https://bit.ly/2OQPad2
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Загальна вартість – 6 млн євро. Вартість проекту –
150 тис євро. Напрямки діяльності:
Енергоефективність,відновлювана енергетика,
альтернативні джерела енергії, виробництво енергії
з відходів.
Проекти, які можуть претендувати на
дофінансування: Розробка ТЕО, реалізація пілотних
«зелених» проектів.
Заявники: Органи місцевого самоврядування,
лікарні, школи, дитсадки, бізнес (МСП)

ФІНСЬКО–УКРАЇНСЬКИЙ 
ТРАСТОВИЙ ФОНД

Уряд республіки Фінляндія

«Зелені» проекти

2021 рік

https://bit.ly/2A2URzq

https://bit.ly/2A2URzq
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Третій рік поспіль мережа енергетичних інновацій
Greencubator проводить в Україні національний
етап найбільшого у світі конкурсу зелених бізнес-
ідей ClimateLaunchpad.
Приймаються ідеї, із якими можна одночасно
рятувати планету й отримувати прибуток. Це
можуть бути пропозиції для енергоефективності,
агросфери, харчування, транспорту, користування
водними ресурсами, відновлюваної електроенергії
чи будь-які інші кліматично дружні рішення.
Троє переможців національного етапу вирушать на
міжнародний фінал і позмагаються за €10 000 та
місце у провідному акселераторі кліматичних
інновацій – Climate-KIC.

КОНКУРС КЛІМАТИЧНИХ ІННОВАЦІЙ

Greencubator

Інноватори

Діюча

http://bit.ly/2oVTgGU

http://bit.ly/2oVTgGU
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7 головних інструментів щодо залучення фінансових
ресурсів до зелених проектів:
1) Кредит в українському банку
2) EPC-контрактор
3) Енергетичні кооперативи
4) Зелені бонди (Greenbonds)
5) Міжнародні фінансові інституції (IFI)
6) Гранти від міжнародних донорів
7) Експортно-кредитні агентства (ЕКА

7 ДЖЕРЕЛ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ 
ЗЕЛЕНИХ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ

DESPRO

Без обмежень

Діюча

http://bit.ly/2CxTg8Q

http://bit.ly/2CxTg8Q
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Максимальна сума всіх грантів від усіх кредитів, на
які має право фізична особа за програмою IQ
energy, дорівнює 3000 євро.
Позичальники за програмою IQ energy мають право
отримати гранти IQ energy як винагороду за успішну
реалізацію енергоефективних проектів, які
відповідають правилам гранту. Позичальник сам
обирає, як використати кошти гранту, можливо, на
погашення кредиту за програмою IQ energy.

ГРАНТИ IQ ENERGY

Європейський Союз

Фізична особа

Діюча 

http://bit.ly/2heNC1Q

http://bit.ly/2heNC1Q
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Програма Global Etrepreneurs – це один з видів
стажування від міжнародної молодіжної організації
AIESEC. Вона триває 2-3 місяці. За цей час учасники
вивчають тонкощі запуску власної справи у галузях
інформаційних технологій, маркетингу, фінансів.
Менторами стажерів будуть молоді підприємці з
усього світу.

МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ У 
СТАРТАПАХ

Global Entrepreneur

Учасники від 18 до 30 років

Діюча

http://bit.ly/2ucwpqc

http://bit.ly/2ucwpqc


Основний мотив WannaBiz - розвиток IT-
підприємництва та формування стартап-екосистеми
в Україні. Мета: допомагати інноваційним і
перспективним IT-проектам стати компаніями
світового рівня. Проекти по online-рекламі і
рекламним мережам зможуть отримати найбільшу
підтримку від WannaBiz. Допускаються проекти у
сферах електронної комерції, PaaS, SaaS і Cloud-
технології

ФІНАНСУВАННЯ IT СТАРТАПІВ БІЗНЕС-
ІНКУБАТОРОМ WANNABIZ

WannaBiz

IT – підприємства стартапи

Постійно діюча

https://goo.gl/TPpkGb
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Глобальний інноваційний фонд є незалежною
глобальної некомерційною організацією, яка
інвестує в соціальні інновації, які спрямовані на
поліпшення життя і можливості мільйонів людей в
країнах, що розвиваються. .GIF підтримує команди з
соціальних підприємств, комерційних фірм,
некомерційних організацій, державних установ і
дослідників у всіх відповідних секторах.

ГРАНТИ, КРЕДИТИ І ІНВЕСТИЦІЇ В 
АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ

Глобальний інноваційний фонд

Бізнес, органи влади, неурядові 
організації, соціальні підприємства 

Постійно діюча

https://goo.gl/x1s2NG
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Програма EGAP спрямована на використання
новітніх інформаційно-комунікаційних технологій
(ІКТ), які допомагатимуть вдосконалити якість
урядування, покращать взаємодію влади та
громадян та сприятимуть соціальним інноваціям в
Україні

ПІДТРИМКА СОЦІАЛЬНО-
ВАЖЛИВИХ ІТ-ПРОЕКТІВ

Швейцарська Конфедерація, Фонд 
Східна Європа (Україна) та Фонд 

Innovabridge (Швейцарія)

Фізичні особи, підприємці, стартапи

Постійно діюча

https://goo.gl/DEX93n
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Малі гранти (до 4000 євро), стандартні гранти
(більше 4000 євро), Вишеградська стратегічна
програма (від 50 000 до 200 000 євро), грант на
університетське навчання (загальний бюджет: 100
000 євро), Вишеградська стипендіальна програма (2
500 євро/1 семестр)

ГРАНТИ ВИШЕГРАДСЬКОГО ФОНДУ

Міжнародний Вишеградський фонд

Юридичні чи фізичні особи по всьому 
світу

Постійно діючий

http://goo.gl/hDeI5P
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Програма, що відбудеться з 3 по 24 травня 2019
року, охоплює вузько спеціалізовані семінари з
політології та економіки, дискусійні заходи,
семінари з публічних виступів та роботи із засобами
масової інформації, мовні курси, а також екскурсії
до німецьких та європейських міст. Всі учасники
отримають загальну суму на необхідні транспортні
витрати, а також добові на період стажування та
безкоштовне помешкання в Берліні.

СТАЖУВАННЯ У НІМЕЧЧИНІ

Федеральне міністерство закордонних 
справ Німеччини

Держслужбовці 

30.11.2018

https://bit.ly/2RYoJnB

https://bit.ly/2RYoJnB
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Проект навчає втілювати свої ідеї та задуми і
змінювати цим свої школи, міста та всю Україну.
Освітня частина проекту складається з онлайн
навчання учнів, вчителів через інтерактивну онлайн
платформу, і офлайн навчання для регіональної
команди, підлітків малих міст, команд-фіналістів та
вчителів.

ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ “ВІДКРИВАЙ 
УКРАЇНУ”

Українська Асоціація викладачів та 
дослідників європейської інтеграції

Без обмежень

18.11.2018

https://bit.ly/2zlXqgv

http://vidkruvai.com.ua/
https://bit.ly/2zlXqgv
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країнська Асоціація викладачів та дослідників
європейської інтеграції, Асоціація досліджень
Європейського Союзу Молдови, Асоціація
досліджень Європейського Союзу Грузії запрошують
взяти участь у міжнародній освітній
ініціативі: «AКАДЕМІЯ ЄС-СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО»,
що відбудеться в м. Київ, Україна, 11-15 лютого
2019 р. Академія відбудеться за підтримки
Програми ЄС напряму ім. Жана Моне у рамках
проекту 599865-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-PROJECT.

МОЖЛИВІСТЬ ДЛЯ ТИХ, 
ЩО ПРАЦЮЮТЬ З ТЕМАМИ ЄС

Українська Асоціація викладачів та 
дослідників європейської інтеграції

Дослідники

18.11.2018

https://bit.ly/2zX6IyN

https://bit.ly/2zX6IyN
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Посольство США в Києві оголошує Програму малих
грантів для підтримки проектів у сфері освіти й
культури на 2018–2019 рр. Залежно від наявності
коштів, Посольство США надаватиме малі гранти
українським та американським організаціям, що
мають статус неурядових і неприбуткових, а також
фізичним особам. Проекти мають бути призначені
для української аудиторії, і всі передбачені ним
заходи, підтримані грантом Посольства США,
повинні відбуватися в Україні.
Проект має бути призначено для української
аудиторії, і всі передбачені ним заходи, підтримані
грантом Посольства США, повинні відбуватися в
Україні.

ПРОГРАМА МАЛИХ ГРАНТІВ 
ГРОМАДСЬКОЇ ДИПЛОМАТІЇ

Посольство США в Києві

Громадяни України та США, НУО

10.12.2018

https://bit.ly/2DnMIsC

https://bit.ly/2DnMIsC
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Оголошується конкурс серед українських НУО з
метою організації та реалізації регіональної
ознайомчо-навчальної поїздки для шкільної молоді
півдня України.
Навчально-ознайомча поїздка організовувати-
меться для шкільної молоді віком від 13 до 17 років
з Одеської, Миколаївської та Херсонської областей і
має бути реалізована у березні 2019 року під час
весняних шкільних канікул.

НАВЧАЛЬНОЇ ПОЇЗДКИ ДЛЯ ШКІЛЬНОЇ 
МОЛОДІ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

ChildFund Deutschland

НУО

10.12.2018

https://bit.ly/2SmCeOZ

https://bit.ly/2SmCeOZ
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Командою ГУРТа підготувлено підбірку
найцікавіших можливостей для молоді. Читайте,
надихайтеся й покращуйте своє життя та життя своєї
громади.

ТОП 11 МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ МОЛОДІ

ГУРТ

Молодь

Згідно з програмою

https://bit.ly/2SeqpdT

https://bit.ly/2SeqpdT
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17 жовтня 2018 року Фонд Віктора Пінчука розпочав
13-й відкритий конкурс стипендіальної програми
«Завтра.UA». Загальнонаціональна програма
підтримки талановитої молоді покликана сприяти
формуванню нового покоління інтелектуальної та
ділової еліти країни, яка стане генератором
майбутніх змін.

13-Й КОНКУРС СТИПЕНДІАЛЬНОЇ 
ПРОГРАМИ «ЗАВТРА.UA»

Фонд Віктора Пінчука

Молодь

30.11.2018

https://bit.ly/2AumQcy

https://bit.ly/2AumQcy


109

Цією ініціативою Фонд прагне зміцнити практику
фінансування значущих суспільних ініціатив шляхом
краудфандінгу – залучення коштів від громадян.
Пріоритет цього конкурсу – підтримка
культурницьких ініціатив, які допомагають знайти
порозуміння у суспільстві, залучають людей з різних
середовищ та регіонів.
У конкурсі можуть брати участь організації з усіх
регіонів України.
Конкурс триває постійно протягом 2018 року.

КОНКУРС ІДЕЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСТВА У 
КРАУДФАНДІНГОВІЙ ІНІЦІАТИВІ 

«КУЛЬТУРА. СПІЛЬНОТА»

Міжнародний фонд «Відродження»

Громадські організації, які працюють у 
секторі культури та креативних індустрій 

України

31.12.2018

https://bit.ly/2GV1B80

https://bit.ly/2GV1B80
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У 2014 році сім відомих європейських програм,
пов’язаних із освітою, наукою та спортом,
об’єднались у нову програму – Erasmus+, покликану
охопити не лише академічну сферу, а й усі сектори
культури: освіту, підготовку та молодіжну політику,
спорт. Вона існуватиме з 2014 по 2020 рік.
Три ключові напрями діяльності у сфері освіти і 
підготовки: шкільна, професійно-технічна, вища 
освіта

УКРАЇНСЬКІ ПРОЕКТИ В РАМКАХ 
ПРОГРАМИ ERASMUS+ 

Міжнародний фонд «Відродження»

Громадські організації, які працюють у 
секторі культури та креативних індустрій 

України

31.12.2018

https://bit.ly/2GV1B80

https://bit.ly/2GV1B80
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Цією ініціативою Фонд прагне зміцнити практику
фінансування значущих суспільних ініціатив шляхом
краудфандінгу – залучення коштів від громадян.
Пріоритет цього конкурсу – підтримка
культурницьких ініціатив, які допомагають знайти
порозуміння у суспільстві, залучають людей з різних
середовищ та регіонів.
У конкурсі можуть брати участь організації з усіх
регіонів України.
Конкурс триває постійно протягом 2018 року.

КОНКУРС ІДЕЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСТВА У 
КРАУДФАНДІНГОВІЙ ІНІЦІАТИВІ 

«КУЛЬТУРА. СПІЛЬНОТА»

Міжнародний фонд «Відродження»

Громадські організації, які працюють у 
секторі культури та креативних індустрій 

України

31.12.2018

https://bit.ly/2GV1B80

https://bit.ly/2GV1B80
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EUCIDA - це проект, що фінансується Creative Europe,
очолюваний компанією RUA RED South Dublin Arts
Center (Ірландія) у партнерстві з мультимедійними
програмами Espace (Франція) та Rezeknes novada
pasvaldiba (Латвія). Це інтерактивна та інноваційна
спільнота цифрових артистів та культурних
працівників, яка об'єднує уявлення про нові шляхи
художньої мобільності, використання технологій як
засобу обміну досвідом, творчої практики та
професійних можливостей транснаціонально як для
виконавців, так і для нових громадськості на
практиці та практично.

СТИПЕНДІЯ ДЛЯ МИТЦІВ ТА 
ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ НА ПОЇЗДКИ 

ДО КРАЇН ЄС

EUCIDA Travel Award Fund

Працівники культури

30.11.2018

https://bit.ly/2utQziu

https://bit.ly/2utQziu
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Залежно від наявності коштів, Посольство США
надаватиме малі гранти українським видавництвам,
які матимуть намір перекласти американські
книжки українською мовою. Специфічні тематичні
пріоритети і програмні вимоги детально описано
нижче. Програму спрямовано на подальші зусилля
України, що реалізуються шляхом книжкових
перекладів і публікацій, у сфері економічних,
соціальних та освітніх реформ. 40 000 доларів –
загальне фінансування. Окремі гранти
становитимуть до 8000 доларів для видавництв.

ПРОГРАМА КНИЖКОВИХ ПЕРЕКЛАДІВ

Посольство США

Згідно з умовами програми

двічі на рік: 1–30 квітня та 1–31 серпня

https://bit.ly/2uJSRfY

https://bit.ly/2uJSRfY
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Цією ініціативою Фонд прагне зміцнити практику
фінансування значущих суспільних ініціатив шляхом
краудфандингу – залучення коштів від громадян.
Завдяки підтримці Фонду, громадські організації, які
реалізують проекти у сфері культури та залучають
кошти спільноти отримають додаткові можливості
для реалізації своїх ідей.
Пріоритет цього конкурсу – підтримка
культурницьких ініціатив, які допомагають знайти
порозуміння у суспільстві, залучають людей з різних
середовищ та регіонів.
У конкурсі можуть брати участь організації з усіх
регіонів України.

НОВА КРАУДФАНДИНГОВА ІНІЦІАТИВА У 
ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ

Фонд «Відродження»

Громадські організації

31.12.2018

https://bit.ly/2GV1B80

https://bit.ly/2GV1B80
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Програма фінансуватиме низку активностей,
зокрема міжнародну мобільність фахівців, проекти
національної і міжнародної співпраці, тренінги з
культурного менеджменту та ознайомчі поїздки до
країн ЄС. Упродовж трьох років будуть виділені
понад 100 грантів в різних категоріях. Серед інших
можливостей, що пропонуються в рамках
Culture Bridges, – спільні мистецькі проекти
культурних інституцій-членів EUNIC та підтримка
українських та європейських інституцій, що
планують подати заявки на програму «Креативна
Європа».

ПРОГРАМА CULTURE BRIDGES

Європейський Союз, Британська Рада
в Україні

Культурний сектор

Залежно від програми

http://bit.ly/2AmJ8uZ

http://bit.ly/2AmJ8uZ
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Креативне мислення часто ще називають out-of-the-
box thinking, тобто мислення поза шаблонами.
Подолання стереотипів і вихід за межі – лише один
з аспектів креативності, інші не менш важливі -
вміння експериментувати і змішувати, формувати
нові паттерни, оперувати складністю. Разом з тим,
варто не плутати креативність із самовираженням і
мистецькою творчістю.

ОНЛАЙН КУРС КРЕАТИВНЕ МИСЛЕННЯ

ВУМ

Без обмежень

Діючий

http://bit.ly/2hTuF5l

http://bit.ly/2hTuF5l
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Зовсім трохи до Нового Року, коли всі завмирають в
очікуванні позитивних змін на краще. Ми створили
добірку найкращих можливостей для молоді, щоб
наступний рік приніс можливості для самореалізації
та професійного розвитку в громадському секторі.

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ МОЛОДІ

Залежно від програми

Молодь, студенти

Залежно від програми

http://bit.ly/2BjD9qj

http://bit.ly/2BjD9qj


118

Метою програми STeDe Master є навчання
майбутніх фахівців для допомаги організаціям
(підприємства, місцеві громади, організації
громадянського суспільства) для розробки сталого
розвитку економічного, соціального, екологічного,
міжнародного та міжкультурного менеджменту.
Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMD) у
сфері територіального розвитку STEDE пропонує
провідні університети та видатних професійних
партнерів із додатковим досвідом у цій сфері. STeDe
Master Course також відкритий для кандидатів, які
не є членами ЄС.

СТИПЕНДІЇ НА НАВЧАННЯ У СФЕРІ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

STeDe Master

Студенти бакалаври або еквівалент

Згідно з програмою

http://bit.ly/2ivjY96

http://bit.ly/2ivjY96
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Центр по вивченню американського
досвіду приймає заявки на отримання грантів від
письменників та дослідників, які працюють над
книгою, присвяченою американській культурі або
історії. Тривалість стажування: 9 місяців.
Грант складаєть з:
45 000 доларів;
медичного страхування;
коштів на купівлю літератури.
Кандидат буде проводити семінарські заняття у
студентів бакалаврату у Вашингтонському коледжі.
Також, він матиме змогу виступити з публічної
лекціїє, присвяченою його тематиці.

ГРАНТ НА НАПИСАННЯ КНИГИ В США

Центр по вивченню американського 
досвіду

Письменники та дослідники

Діючий

http://bit.ly/2zfWQC1

http://bit.ly/2zfWQC1
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Програми стажування: інженерна справа;
операційна програма; бізнес-програма. Розмір
гранту: 17 850 фунтів. Тривалість: 6-10 місяців.
Вимоги:
кандидат може подати лише одну заявку на одну
програму;
кандидат має мати диплом бакалавра або магістра
з відзнакою;
кандидат повинен має дозвіл на проживання та
роботу у Великобританії.

ОПЛАЧУВАНЕ СТАЖУВАННЯ В 
КОМПАНІЇ ROLLS-ROYCE

Центр по вивченню американського 
досвіду

Спеціалісти

Діюча

http://bit.ly/2lSUG5C

http://bit.ly/2lSUG5C
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Розмір гранту: 14 000 євро (покриває повністю
вартість навчання).
Рівень: магістратура.
Доступна спеціалізація: Master in Management and
Technology.
Робоча мова: англійська.
Протягом навчання студенти зможуть здобути
навички з бізнес-стратегій та технологій.

СТИПЕНДІЯ НА НАВЧАННЯ В 
ІТАЛІЙСЬКІЙ БІЗНЕС-ШКОЛІ

LUISS Business School

Магістри

Діюча

http://bit.ly/2yzRWjx

http://bit.ly/2yzRWjx
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Щороку Villa I Tatti, The Harvard University Center for
Italian Renaissance Studies пропонує грант Wallace
Fellowship на дослідження тривалістю від 4 до 6
місяців в Італії. Грант можуть отримати кандидати
будь-якої національності.
Грант надається вченим, які досліджують
історіографію і вплив італійського Ренесансу на
сучасну епоху (XIX – XXI століття).
Учасники отримають:
стипендію 4 000 доларів на місяць;
грант на розміщення – не більше 1 500 доларів;
проживання (платити за оренду не потрібно, але
потрібно оплачувати комунальні платежі).

ГРАНТ VILLA I TATTI WALLACE НА 
ДОСЛІДЖЕННЯ В ІТАЛІЇ

Villa I Tatti, The Harvard University Center 
for Italian Renaissance Studies

Вчені

Діючий

http://bit.ly/2yA8NCS

http://bit.ly/2yA8NCS
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конкурс спільних проектів фундаментальних
досліджень з наступних напрямів знань:
– математика, механіка, інформатика;
– фізика та астрономія;
– хімія;
– біологія і медична наука;
– науки про Землю та проблеми навколишнього
середовища;
– науки про людину і суспільство;
– наукові основи перспективних технологій.

УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКИЙ КОНКУРС 
ПРОЕКТІВ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ
Німецьким дослідницьким товариством 

та Державним фондом 
фундаментальних досліджень

Науковці/дослідники 

Діюча

http://bit.ly/2xKnfqM

http://bit.ly/2xKnfqM
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Проекти Європейської співробітництва – канал
фінансування “Креативної Європи”, що охоплює
найбільшу частину бюджетних коштів в рамках
підпрограми «Культура» і передбачає для
найширшого спектру організацій культурного
профілю з різних європейських країн можливість
співпраці за проектами міжкультурного
співробітництва, а також інших творчих проектів.

КОНКУРС ПРОЕКТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА

«Креативна Європа»

Організації культурного профілю

В залежності від програми

http://bit.ly/2y6FXKn

http://bit.ly/2y6FXKn
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Fabrica, дослідницький центр і студія в Італії,
запрошує представників творчих професій
приєднатися до своєї команди дослідників. Взяти
участь у програмі можуть програмісти, архітектори,
графічні дизайнери, музиканти, письменники,
режисери, фотографи, журналісти, ілюстратори,
аніматори.
Організатори оплачують учасникам квиток до Італії,
житло у Тревізо, обіди з понеділка до п’ятниці,
медичну страховку, а також надають щомісячну
стипендію на особисті витрати.

СТИПЕНДІЇ ДЛЯ МИТЦІВ І ДИЗАЙНЕРІВ

FABRICA

Митці та дизайнери (до 25 років, 
англійська мова)

Постійно діюча

http://bit.ly/2fzkO0D

http://bit.ly/2fzkO0D
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Wolfsonian, самостійне відділення Міжнародного
університету Флориди в Маямі, – музей- бібліотека і
дослідницький центр з великою колекцією творів
мистецтва. Щороку організація надає стипендії для
наукових досліджень. Дослідницькі стипендії
надаються на термін від трьох до чотирьох тижнів.
Грант покриває проживання, авіапереліт і засоби
для проведення самого дослідження. Терміни й
дати узгоджуються в індивідуальному порядку.
Повна оплата дослідження у Флориді.

ГРАНТ НА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 
У ФЛОРИДІ

The Wolfsonian Fellowship

Студентів-аспіранти

31.12.2018 щороку

http://bit.ly/2xVwK6b

http://bit.ly/2xVwK6b
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Рада з науково-технічних досліджень Туреччини
(TÜBİTAK) надає стипендії міжнародним науковцям
/ дослідникам, які хотіли б провести семінари /
конференції / лекції або проводити науково-
дослідні роботи в Туреччині в галузі природничих
наук, технічних та технологічних наук, медичних
наук, Сільськогосподарські науки, соціальні та
гуманітарні науки. Метою програми є сприяння
науково-технічній співпраці Туреччини з країнами
майбутніх стипендіатів.

МІЖНАРОДНІ ГРАНТИ НА НАУКОВУ 
ДІЯЛЬНІСТЬ В ТУРЕЧЧИНІ

Німецьким дослідницьким товариством 
та Державним фондом 

фундаментальних досліджень

Науковці/дослідники 

Діюча

http://bit.ly/2fJAgdi

http://bit.ly/2fJAgdi
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У програмі можуть взяти участь археологи,
антропологи, астрономи, екологи, геологи, біологи,
фотографи і всі зацікавлені збереженням
навколишнього середовища, тваринного світу,
архітектури.
Розмір гранту буде становити від 2 000 до 5 000$

ГРАНТИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ

National Geographic 

Дослідники віком від 18 до 25 років 

Діюча

http://bit.ly/2vIivh0

http://bit.ly/2vIivh0
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Seed Grant, стипендійна програма від Western NIS
Enterprise Fund (WNISEF) для студентів бізнес-шкіл,
склала рейтинг 50 найпрестижніших програм МВА в
США на основі даних U.S. News за 2015 рік. Усі
університети у списку входять у перелік закладів,
навчання у яких може профінансувати Seed Grant.
Seed Grant надає стипендію після зарахування
студента до університету, максимальний розмір
підтримки – до 100 тис. дол. США.

СТИПЕНДІЙНА ПРОГРАМА SEED GRANT 
НА НАВЧАННЯ В ТОП-БІЗНЕС-ШКОЛАХ 

США

Western NIS Enterprise Fund (WNISEF)

Студенти

Постійно діюча

http://bit.ly/2wLzByf

http://bit.ly/2wLzByf
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Мета цієї програми – знявши або знівелювавши
фінансові перешкоди, відкрити доступ молодим
талановитим менеджерам з України до кращих
знань в діловій сфері у США за умови готовності
стипендіатів повернутися після навчання на
батьківщину і інвестувати свої таланти у свою рідну
країну. Стипендія надається тим вихідцям з України,
кого вже зарахували на одну з 50 кращих програм
MBA. Кандидати мають право на отримання SEED
Grant, якщо вони погоджуються повернутися після
навчання в Україну, щоб жити та працювати тут
щонайменше на 3 роки, інвестуючи свої знання,
вміння та навички у трансформацію своєї країни.

СТИПЕНДІЯ ДЛЯ МОЛОДИХ 
УКРАЇНСЬКИХ ЛІДЕРІВ

Програма SEED Grant від WNISEF

Студенти

Постійно діюча

https://goo.gl/WQFeHE

https://goo.gl/WQFeHE
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M-Gate.org це відкрита база стажувань, курсів,
грантів та інших навчальних програм для медиків
всіх ланок та спеціальностей.
Вже зараз на платформі розміщена інформація про
більше ніж 700 пропозицій, 90% з яких безкоштовні
та доступні для українців. M-Gate.org щоденно
оновлюється, додаючи нові можливості та корисну
для медиків інформацію.
Онлайн база-даних є частиною проекту M-Gate,
котрий окрім сайту створює можливості для
навчання медиків в Україні та за кордоном.

СТАЖУВАНЯ, КУРСИ, 
ГРАНТИ ДЛЯ МЕДИКІВ

ГО "M-Gate"

Медики

Постійно діючий

https://goo.gl/3PNTGx

http://m-gate.org/
http://m-gate.org/
https://goo.gl/3PNTGx
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конкурс для активних та амбіційних студентів -
журналістів на безкоштовне щомісячне навчання
у Києво-Могилянській бізнес-школі в рамках
проекту: “Зміцнення бізнес-об’єднань малих і
середніх підприємств”.
Навчання буде у напрямку PR та триватиме (2-3 дні
в місяць) проходитиме в найкращій веб-студії
країни в Києво-Могилянській бізнес-школі (проїзд
та проживання будуть оплачуватися) після навчання
отримайєте можливість працевлаштування.

КОНКУРС НА БЕЗКОШТОВНЕ 
НАВЧАННЯ ПО PR

ГО «Вінницька обласна організація 
«Спілка підприємців «Стіна»

Студенти - журналісти

Щомісячно

https://goo.gl/eUWd8q

https://goo.gl/eUWd8q
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Ці програми пропонують молодим людям
унікальний шанс поїхати за кордон, щоб отримати
власне уявлення про західноєвропейський спосіб
життя й методах роботи. Сукупність конкретних
знань, а також професійних навичок є одним з
переваг для студентів на вітчизняній біржі праці.
Практика проводиться на аграрних підприємствах
федеральної землі Бранденбурга. Три семінару
протягом терміну проходження практики
доповнюють програму.

ПЯТЬ АГРАРНЫХ СТАЖИРОВОК В 
ЕВРОПЕ

Міністерство сільського розвитку 
федеральної землі Бранденбург 

Студенти сільськогосподарських 
університетів

Постійно діючий

https://goo.gl/2gZmKL

https://goo.gl/2gZmKL


Головна мета - послідовний розвиток тактичної
медицини та невідкладної допомоги в Україні через
здобуття нових знань, вдосконалення навичок та
покращення матеріальної бази, що крок за кроком
приведе до створення якісно нової української
медичної системи.

ПРОСВІТНИЦТВО ЧЕРЕЗ МЕДИЦИНУ

«Захист Патріотів»

Лікарі, військовослужбовці, цивільні

Постійно діючий

https://goo.gl/qUabcH
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Проведення досліджень в університетах, наукових
та дослідницьких інституціях США на період від
трьох 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 п'яти років та аспіранти або
здобувачі напередодні захисту, які отримають
науковий ступінь до початку гранту

FULBRIGHT SCHOLAR PROGRAM

Програма академiчних обмiнiв iменi 
Фулбрайта в Українi

Кандидати та доктори наук; діячі 
культури, фахівці з бібліотекарства, 
журналісти та юристи; дослідники

15 жовтня щороку

https://goo.gl/tGgzYo
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Стипендіальна програма Тіля (The Thiel Fellowship)
допомагає молодим й креативним підприємцям
втілити найбільш амбітні ідеї в життя.
Взяти участь можуть кандидати до 23 років, які не
навчаються у внз, добре знають англійську мову і
мають інноваційну ідею для реалізації.
Заохочуються проекти, що стосуються таких сфер як
біотехнології, синтетична біологія, штучний інтелект,
інформатика та комунікаційні технології, повітряний
і космічний простір, нейротехнології, нанотехноло-
гії, медичне обладнання

СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА ТІЛЯ

THE THIEL FELLOWSHIP

Молоді підприємці 

31 грудня щороку

https://goo.gl/xqzJNj
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Програма спрямована на розвиток догляду за
пацієнтами, клінічного лікування та клінічних
досліджень в сфері дитячої ендокринології за
допомогою навчальної програми в європейському
клінічному центрі. Програма направлена на
підтримку майбутньої кар’єри після успішного
завершення курсу; відкрита для лікарів за
спеціальністю Педіатрія

СТИПЕНДІЯ НА НАВЧАЛЬНУ 
ПРОГРАМУ ДЛЯ ПЕДІАТРІВ

Клуб Ділових Людей 

Лікарі-педіатри, фахівці в сфері 
педіатричної ендокринології

Постійно діюча

https://goo.gl/YZjhSm
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Програма навчання Cajal Advanced Neuroscience
метою якої є створення спеціалізованих
нейробіологічних навчальних закладів в Європі.
Шість шкіл щороку пропонують практичні навчальні
курси в області нейробіології.
Вони розроблені першокласними нейробіологами і
складаються з 2-х до 3-х тижневих курсів на основі
проектів для приблизно 20 іноземних студентів

ГРАНТ ДЛЯ ДОСЛІДНИКІВ У СФЕРІ 
НЕЙРОНАУКИ

FENS і IBRO в партнерстві з Бордо 
Нейромпусом (Бордо, Франція)

Науковці

Постійно діюча

https://goo.gl/JG2uQr
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Центр міжнародної мобільності «Centre for
International Mobility — CIMO» (надалі Центр) надає
стипендії молодим науковцям (аспірантам,
кандидатам наук) усіх країн світу для навчання або
проведення досліджень у вищих навчальних
закладах Фінляндії

CТИПЕНДІЇ МОЛОДИМ НАУКОВЦЯМ 
CIMO

Центр міжнародної мобільності 

Фізичні особи, ЗМІ, Науковці 

Постійно діюча

https://goo.gl/bN2AZW
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Навчання в американських університетах від одного
до двох років на здобуття ступеня магістра. У
конкурсі можуть брати участь студенти старших
курсів, випускники ВНЗ.
Післядипломна освіта в США (graduate studies) є
поєднанням навчання з індивідуальною
дослідницькою працею.

ПРОГРАМИ ІМЕНІ ФУЛБРАЙТА

Fulbright Graduate Student Program

Фізичні особи, ЗМІ, Науковці 

Постійно діюча

https://goo.gl/rY57M2
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МАШАВ запрошує взяти участь у конкурсах на
отримання повного або часткового відшкодування
витрат на участь у професійних курсах, шо
пропонуються Ізраїлем.
Основними сферами діяльносты МАШАВ є
розвиток: сільського господарства; підприємництва;
туризму; охорони здоров’я; високих технологій

АГЕНСТВО З МІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА ІЗРАЇЛЮ МАШАВ

МАШАВ

Бізнес, громадські організації, неурядові 
організації, соціальні підприємства

Постійно діюча

https://goo.gl/hPgYqb
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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.

СТИПЕНДІЇ МОЛОДИМ НАУКОВЦЯМ

Фонд імені Фріца Тіссена

Молодь, науковці 

Постійно діюча

https://goo.gl/4JYJj9
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Seed Grant, стипендійна програма від Western NIS
Enterprise Fund (WNISEF) для студентів бізнес-шкіл,
склала рейтинг 50 найпрестижніших програм МВА в
США на основі даних U.S. News за 2015 рік. Усі
університети у списку входять у перелік закладів,
навчання у яких може профінансувати Seed Grant

50 НАЙПРЕСТИЖНІШИХ ПРОГРАМ МВА

Western NIS Enterprise Fund (WNISEF)

Студенти

Постійно діюча

http://wnisef.org
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Мікрофінансування для українських НУО або
місцевих органів влади. Максимальна сума гранту
становить 15 000 євро. Грант може становити до
100% від загальної суми прийнятних витрат проекту.
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

МІКРОФІНАНСУВАННЯ ДЛЯ 
УКРАЇНСЬКИХ НУО

Міністерство закордонних справ Естонії

Неурядові організації

Постійно діюча

https://goo.gl/apiYU7
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Програма надає можливість новим, молодим та
амбіційним підприємцям набувати навичок i знань
у досвідчених підприємців, які володіють малими
підприємствами в інших країнах-учасницях цієї
Програми

ПРОГРАМА ЕРАЗМУС ДЛЯ МОЛОДИХ 
ПІДПРИЄМЦІВ

Європейський Союз

Нові підприємці

Постійно діючий

http://goo.gl/0DDhAi
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Університет пропонує 3 програми стипендій для PhD
студентів і 4 для бажаючих навчатися в магістратурі.
Перед подачею документів необхідно вибрати
програму навчання. Можлива як очна, так і заочна
форма. Навчання починається в серпні і січні, тому
документи можна відправляти 2 рази в рік

СТИПЕНДІЇ УНІВЕРСИТЕТУ NANYANG 
TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

Університет Nanyang Technological 
University, Сінгапур

Студенти зі всього світу

Навчання в серпні та січні; документи 
можна надсилати двічі на рік: до 31 

липня та 31 січня

http://goo.gl/83y7wN
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Зміцнення потенціалу сектору в плані
функціонування на міжнаціональному рівні;
стимулювання міжнаціонального поширення творів
і операторів індустрії, а також завоювання нових
аудиторій як у Європі, так і за кордоном; заохочення
використання інноваційних і творчих підходів;
зміцнення фінансового потенціалу сектора;
зміцнення механізмів прийняття рішень

ПРОГРАМА «КРЕАТИВНА ЄВРОПА»

Європейський Союз

Українські організації в сфері культури та 
креативності або кіноіндустрії

2017-2020

http://goo.gl/Osloq3
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Висвітлення зв’язків між Сполученими Штатами та
Україною, зміцнення двосторонніх відносин та
взаєморозуміння між людьми двох країн за
допомогою культурних, мистецьких та освітніх
програм

ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Посольство США в Україні

Українські неприбуткові організації, а 
також фізичні особи

Постійно діючий

http://goo.gl/TJBaOz
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Долучайтеся до розвитку освітньої програми з
математики, інформатики, фізики, хімії або біології.
Надсилайте ідеї проектів та отримайте фінансуван-
ня від Київстар

КИЇВСТАР ФІНАНСУЄ РОЗВИТОК 
ОСВІТНІХ ІДЕЙ

Київстар

Вчителі шкіл, викладачі точних наук у 
вищих навчальних закладах та всі, кого 

цікавить розвиток точних наук

Постійно діючий

https://goo.gl/eyZEWa
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Проект 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

ДОВІДКА ГРАНТЕРА

http://bit.ly/2znd11n

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

http://bit.ly/2mNBx5P

Презентація включає:
Основні поняття проектної діяльності;
Види міжнародної допомоги;
Вибір ідеї проекту, формулювання проблеми;
Моніторинг проекту;
Бюджет проекту
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

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/2znd11n
http://bit.ly/2mNBx5P
http://bit.ly/2jIa0Sa
http://bit.ly/2jIa0Sa
http://bit.ly/2k63fd6
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У посібнику подано інформацію щодо інструментів фі
нансування проектів Рамкової програми
Європейського Союзу з досліджень та інновацій
«Горизонт 2020». Розкрито особливості роботи з
«Порталом учасників» Європейської комісії, методи
пошуку партнерів, структуру проектної пропозиції,
критерії її оцінювання.

ДОВІДКА ГРАНТЕРА

http://bit.ly/2G8VVqn

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

http://bit.ly/2mNBx5P

Презентація включає:
Основні поняття проектної діяльності;
Види міжнародної допомоги;
Вибір ідеї проекту, формулювання проблеми;
Моніторинг проекту;
Бюджет проекту
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

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/2G8VVqn
http://bit.ly/2mNBx5P
http://bit.ly/2jIa0Sa
http://bit.ly/2jIa0Sa
http://bit.ly/2k63fd6
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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!

http://www.facebook.com/groups/depzz
https://www.facebook.com/dep.mtd/

