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

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

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

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

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

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

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

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

зовнішніх зносин
Дениса Денищенка

Шановні користувачі бюлетеню!



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

Целіщев Євгеній – 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!

- назва програми (або її спрямованість)

- організація виконавець або донор програми

- цільова аудиторія програми 

- стислий опис або суть програми

- дедлайн (кінцевий термін для участі)

- посилання на джерело з детальною 
інформацією

Департамент міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин
Луганська обласна державна адміністрація
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Курс «Логіко-структурний підхід у розробці проектної
заявки» орієнтований на надання теоретичних знань та
практичних кейсів задля максимально якісного заповнення
логіко-структурної матриці, що є однією з найважливіших
розділів аплікаційної форми проекту для подання на участь у
Програмі підтримки проектів секторальної політики,
пропонованої Європейським Союзом.

Корисні онлайн ресурси для 
навчання щодо підготовки проектів 

ЛОГІКО-СТРУКТУРНИЙ ПІДХІД У РОЗРОБЦІ ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ

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

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

СОЦІАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ І ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

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

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

ПІДГОТОВКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ ГРОМАД

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

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

5



Ви давно планували започаткувати стартап? Втомились
працювати на когось і мрієте про власну справу? Тоді цей
легендарний курс, що восени 2014 року читався у
Стенфордському університеті, саме для вас!

ЯК СТВОРИТИ СТАРТАП

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

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

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

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

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



Гранти самозабезпечення – це одноразова
допомога, що може бути надана визнаним
біженцям, особам, що потребують додаткового
захисту в Україні, та шукачам притулку, які
відповідають наведеним нижче критеріям та мають
сильне бажання стати самозабезпеченими,
займаючись малим чи мікробізнесом, розвитком
сільського господарства чи пройшовши професійні
курси

ПРОГРАМА ГРАНТІВ 
САМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УВКБ ООН в Україні

Біженці та особи, які потребують
додаткового чи тимчасового захисту, 

визнані українськими органами влади

30.08.2019

http://bit.ly/2ZHGY51
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Європейська Рамка Підприємницьких Компетенцій
(EntreComp) – одна з 8 компетенцій, визначена
Європейським Союзом в межах концепції
«Навчання протягом життя», і визначає перелік
компетенцій та умінь, що становлять суть
«підприємливості».
Конкурс спрямований на впровадження EntreComp
у реальні навчальні продукти, шляхом створення та
розвитку партнерств на національному,
регіональному та локальному рівнях; підтримки
політики розвитку підприємництва; підтримки
інноваційних навчальних рішень. Загальний бюджет
грантового конкурсу 1 000 000 євро

ГРАНТОВИЙ КОНКУРС З 
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ 

КОМПЕТЕНЦІЙ

COSME
Органи влади, державні організації, 
навчальні заклади, бізнес-асоціації, 
центри підтримки бізнесу, заклади 

вищої освіти

22.08.2019

http://bit.ly/33hclpm
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Конкурс спрямований на створення «Європейського
співтовариства жіночого підприємництва з обміну
досвідом» та залучення великої кількості
зацікавлених сторін, які активно підтримують жінок-
підприємців, шляхом організації зустрічей або
заходів, організації «навчальних семінарів для
рівних», комунікаційної діяльності, діяльності у
сфері розвитку громад для жінок-підприємців на
європейському рівні, заходів з управління
проектами, необхідних для координації з EASME,
управління та продовження діяльності електронної
платформи WEgate, яка буде використовуватися як
загальний онлайн-інструмент.

КОНКУРС З ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ 
ЖІНОЧОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Єврокомісія

Юридичні або фізичні особи, які
утворюють міжнародний консорціум

05.09.2019

http://bit.ly/33jSfL9
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Creative Enterprise Programme – глобальна
навчальна програма Британської Ради, яка має на
меті підтримку підприємців у сфері креативних
індустрій. Методологія програми створена
британською агенцією із інновацій Nesta, в її основі
– посібник «Бізнес у сфері креативних індустрій».
На разі Британська Рада в Україні шукає партнерів,
які разом із нами втілюватимуть проєкти із
креативної економіки:
Організаційний партнер програми Creative
Enterprise Ukraine. Дедлайн – 8 вересня 2019
Конкурс локальних партнерів Creative Enterprise
Ukraine. Дедлайн – 8 вересня 2019

Creative Enterprise Programme 
ПОШУК ПАРТНЕРІВ

Британська Рада в Україні 

Юридичні або фізичні особи, які 
утворюють міжнародний консорціум

08.09.2019

http://bit.ly/2OMyk4l
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Програма націлена на співпрацю з
грантоотримувачами, які працюють у нових галузях
або в галузях, що розвиваються, які мають
потенціал для швидкого зростання, досягнення
успіху на експортних ринках, створення інвестицій
та збільшення зайнятості.
Програма відкрита для грантових заявок від ВСІХ
галузей економіки. Однак, особлива увага
приділяєтья роботі в галузях ІТ-послуг та
виробництва меблів.
Середній час між подачею заявки та отриманням
грантової допомоги дорівнює двом місяцям. Цей
термін може змінюватися в залежності від
складності запропонованої діяльності.

ПРОГРАМА 
«КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА 

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ»

USAID

малі та середні підприємства

23.08.2019

http://bit.ly/2VBuvSH
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У Мінрегіоні триває прийом заявок від громад на
участь у конкурсі «Кращі практики місцевого
самоврядування» у 2019 році для органів місцевого
самоврядування всіх рівнів.
Тема 1. Заходи та рішення органів місцевого
самоврядування, спрямовані на ріст доходів
місцевого бюджету.
Тема 2. Розвиток, заснований на особливостях
регіонів і громад
Тема 3. Практики залучення молоді до місцевого
економічного розвитку

КОНКУРС «КРАЩІ ПРАКТИКИ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ» 2019 

РОКУ

Рада Європи, Мінрегіон 

Громади

01.10.2019

http://bit.ly/33j68JF
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http://bit.ly/33j68JF


Конкурс Єврокомісії «Стратегічні партнерства для
розвитку спроможності організацій громадянського
суспільства країн Східного партнерства»
направлений на те, щоб створити пул надійних
організацій, з якими Єврокомісія підпише
спеціальні угоди (Financial Framework Partnership
Agreements) з метою зміцнення співпраці й
координації дій та ініціатив для посилення ролі ОГС
як суб’єктів управління у країнах Східного сусідства
ЄС.

КОНКУРС ЄВРОКОМІСІЇ

Європейська комісія

Організації громадянського суспільства

05.09.2019

http://bit.ly/31sDELw
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Неурядова організація «Stabilization Support
Services» за підтримки посольства Великої Британії
в Україні оголошує конкурс для об’єднаних
територіальних громад (далі – ОТГ), зацікавлених в
участі у загальнонаціональному проекті «Розвиток
соціальної згуртованості в Україні шляхом
посилення регіонального та місцевого соціального
захисту внутрішньо переміщених осіб, ветеранів та
інших осіб, які постраждали від конфлікту».
Мета проекту: забезпечити сталий та
довгостроковий захист потреб населення, що
постраждало внаслідок конфлікту, включаючи
повний і недискримінаційний доступ до якісних
соціальних послуг, реалізацію прав і свобод людини
та інтеграцію ВПО.

КОНКУРС ДЛЯ ОТГ 
які прагнуть поліпшити систему 

надання соціальних послуг

Посольство Великої Британії в Україні

ОТГ

11.08.2019

http://bit.ly/2YOGjBM
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http://bit.ly/2YOGjBM


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

ДОБІРКА ГРАНТІВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ГУРТ

Громадські організації

Залежно від програми

http://bit.ly/31k4i9s
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Пріоритетні напрями програми:
-Підвищення позиції організацій громадянського
суспільства в Україні;
-Посилення верховенства права з акцентом на
боротьбі з корупцією;
-Надання підтримки для імплементації Угоди про
асоціацію між ЄС та Україною;
-Підтримка уряду для вдосконалення ключових
реформ;
-Розробка програм громадянської освіти та участі
молоді.

ПРОГРАМА MATRA: 2020 РІК

Програма Matra

Організації громадянського суспільства 
в Україні

01.10.2019

http://bit.ly/2YWNyUo
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Проект Агентства США з міжнародного розвитку
(USAID)«Підтримка аграрного і сільського розвитку»
(«Агросільрозвиток»), що здійснюється компанією
«Кімонікс Інтернешнл Інк», запрошує
сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи
подавати заявки на одержання гранту спрямованого
на покращення умов праці сільських жінок,
зменшення їх ручної праці при утриманні молочних
корів, підвищення якості молока та збільшення
доходів сільських сімей.

ГРАНТ ДЛЯ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ

USAID

С/х кооперативи

28.08.2019

http://bit.ly/2MPn5FI
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Навчання проходитиме у Києві, Броварах,
Сєвєродонецьку, Старобільську.
Разом з партнерами – розробником навчальних
програм Aflatoun International та ГО «Альянс за
громадянські права», що підтримує розвиток
бізнесу та самозайнятість – МБО “БФ “СОС Дитячі
Містечка Україна” розширює горизонти для
вразливої молоді. Цей спільний проект створює
можливості для розвитку життєвих навичок,
працевлаштування та підприємництва серед
молоді, яка прагне знайти успішну роботу чи бажає
реалізувати власні бізнесові амбіції.
Набір триває до 15 серпня для груп у всіх чотирьох
містах – у Києві, Броварах, Сєвєродонецьку та
Старобільску.

ЄВРОСОЮЗ ДЛЯ МОЛОДІ

Aflatoun International та ГО «Альянс за 
громадянські права»

Молодь

15.08.2019

http://bit.ly/2OUTEVA
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Цю грантову програму створено для підтримки
інноваційних і результативних проєктів з метою
допомоги українським переміщеним університетам,
їх викладачам, студентам та іншому персоналові, а
також громадам, що їх вони зараз обслуговують.
Залежно від наявності коштів, Посольство
надаватиме гранти, як описано нижче, українським
і розташованим у США неурядовим і
неприбутковим організаціям. Специфічні тематичні
пріоритети і програмні вимоги детально викладено
далі. Проєкт має бути розроблено відповідно до
потреб українських університетів; усі види проєктної
діяльності, підтримані грантом Посольства США,
мають відбуватися в Україні.

ПІДТРИМКА ПЕРЕМІЩЕНИХ 
УНІВЕРСИТЕТІВ

Посольство США в Києві

Переміщені університети

16.08.2019

http://bit.ly/2H0YZUN

19

http://bit.ly/2H0YZUN


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

Інформація для підготовки проектів 

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
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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.

http://bit.ly/2G8VVqn

https://bit.ly/2vcuUf2

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

https://bit.ly/2ASzDb0

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

https://bit.ly/2Hwe5Cl

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

Інформація для підготовки проектів 

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

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

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