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Вітальне слово директора
Департаменту міжнародної технічної
допомоги, інноваційного розвитку та
зовнішніх зносин
Дениса Денищенка
Шановні користувачі бюлетеню!
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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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
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ПАРТНЕРСТВО

Дякуємо нашим партнерам Клуб Сталого Бізнесу та особисто
Олександр Бабій за підтримку та корисну інформацію.
Сподіваємось на подальшу співпрацю!
До речі наші партнери мають крутий 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 проект 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

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

ЗАВАНТАЖИТИ https://bit.ly/2PiT6UK
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
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КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

ЗАВАНТАЖИТИ https://bit.ly/2PeAaGm
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!
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КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

ЗАВАНТАЖИТИ http://bit.ly/2Guv9Wd
Дослідження пiдготовлено в межах проектiв «Швидке реагування на соцiальнi та
економiчнi проблеми ВПО в Українi» i «Економiчне та соцiальне вiдновлення Донбасу», 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.
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КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

Інфографіка https://bit.ly/2LC7Lfu
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
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Інформація для підготовки проектів

http://bit.ly/2znd11n

http://bit.ly/2mNBx5P

http://bit.ly/2jIa0Sa

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
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
Презентація включає:
Основні поняття проектної діяльності;
Види міжнародної допомоги;
Вибір ідеї проекту, формулювання проблеми;
Моніторинг проекту;
Бюджет проекту
Приклади
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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Інформація для підготовки проектів
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
«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/2vcuUf2

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
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.

https://bit.ly/2Hwe5Cl
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ПРОГРАМА «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА
ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ»
USAID
малі та середні підприємства
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.

29.02.2020
http://bit.ly/2VBuvSH
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ПОСИЛЕНЕ ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ СТАЛОГО
РОЗВИТКУ
Програми розвитку ООН
Місцеві органи влади та органи
місцевого самоврядування, заклади
освіти, ГО, бізнес-організації
Спільний проект Уряду Швеції та Програми розвитку
ООН «Посилене партнерство для сталого
розвитку» оголошує конкурс проектних ідей у сфері
сталого розвитку в Україні. Діяльність майбутніх
партнерств повинна здійснюватися за як мінімум
одним з наступних ключових напрямків у сфері
сталого розвитку:
-стала мобільність*;
-підвищення енергоефективності;
-ефективне управління відходами;
-стимулювання місцевого економічного розвитку.

31.05.2019
https://bit.ly/2HlsUaS
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КОНКУРС ПРОЕКТНИХ ІДЕЙ У СФЕРІ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
USAID
малі та середні підприємства
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.

29.02.2020
http://bit.ly/2VBuvSH
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ГРАНТИ В СФЕРІ КРЕАТИВНОЇ
ЕКОНОМІКИ
Британська Рада
Українські університетів у партнерстві з
вищими навчальними закладами
Великої Британії
Мета програми Creative Spark – розвиток креативної
економіки через навчання та підтримку студентів,
випускників університетів та молодих підприємців.
Програма фокусується на трьох елементах формування партнерств між університетами та
інституціями
сектору
креативних
індустрій, різноманітних навчальних активностях та
подіях з розвитку підприємницьких навичок,
онлайн-курсах англійської для підприємців.

29.02.2020
http://bit.ly/2VBuvSH
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НАБІР УЧАСНИЦЬ НА ТРЕНІНГОВУ
ПРОГРАМУ “БІЗНЕС В ЄС”
Центр розвитку малого та середнього
бізнесу проекту ЄС
Жінки-підприємці
Метою тренінгової програми є поглиблення знань у
сфері експортної діяльності та формування навичок
ефективного виведення бізнесу на ринки країн ЄС.
Ми запрошуємо до участі підприємиць, які мають
досвід ведення бізнесу, проживають у Харківському
регіоні та мають високу мотивацію до роботи на
зарубіжних ринках.

01.06.2019
https://bit.ly/2LW0KaH
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КОНКУРС НА СТВОРЕННЯ Й
ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ
РОЗПОДІЛУ БІЗНЕС-ГРАНТІВ
ЄС, Уряду Польщі та Уряду Японії
НУО/ОГС
Спільний проект Уряду Швеції та Програми розвитку
ООН «Посилене партнерство для сталого
розвитку» оголошує конкурс проектних ідей у сфері
сталого розвитку в Україні. Діяльність майбутніх
партнерств повинна здійснюватися за як мінімум
одним з наступних ключових напрямків у сфері
сталого розвитку:
-стала мобільність*;
-підвищення енергоефективності;
-ефективне управління відходами;
-стимулювання місцевого економічного розвитку.

29.05.2019
https://bit.ly/2Yy1rZ3
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КОНКУРС В РАМКАХ ПРОЕКТУ З РОЗВИТКУ
САМОЗАЙНЯТОСТІ ТА
МІКРОПІДПРИЄМНИЦТВА ДЛЯ ВЕТАРАНІВ
Міжнародна організація з міграції
НУО/ОГС
МOM запрошує НУО подавати проектні пропозиції
та бюджети до них на тему розвитку самозайнятості
та дрібного підприємництва для ветеранів
конфлікту на сході України, а також супроводження
бенефіціарів проекту у процесі започаткування або
розвитку
власного
бізнесу
чи
власної
самозайнятості в трьох областях України –
Київській, Львівській та Дніпропетровській.

24.05.2019
https://bit.ly/2EhdrXp
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ПРОГРАМА «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА
ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ»
USAID
малі та середні підприємства
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.

29.02.2020
http://bit.ly/2VBuvSH
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ГРАНТИ ДЛЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ
Міжнародна організація з міграції
ВПО із Луганської, Донецької області та
АР Криму
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).

Діюча
https://bit.ly/2zXzLCn
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ГРАНТИ НА САМОЗАЙНЯТІСТЬ ТА
МІКРОПІДПРИЄМНИЦТВО
Міжнародна організація з міграції
Внутрішньо переміщені особи, вразливе
місцеве населення
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.

Діюча
https://bit.ly/2RvFPdt
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ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА
РИНКУ ПРАЦІ ВПО
Данська Рада у справах Біженців
Внутрішньо переміщені особи
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.

Діюча
https://bit.ly/2PRkRov
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МОЖЛИВОСТІ ПРОГРАМИ COSME
Європейський Союз
Підприємці
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.

Діюча
https://bit.ly/2A1M3g8
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ПРОГРАМА НАДАННЯ БІЗНЕС-ГРАНТІВ
Данська Рада у справах Біженців

Внутрішньо переміщені особи
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.

Діюча
https://bit.ly/2q2ka04
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ПРОГРАМА КРЕДИТУВАННЯ
СОЦІАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) та
АТ «Ощадбанк»
Підприємці
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

Діюча
https://bit.ly/2hzrfEF
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ПРОГРАМА СТВОРЕННЯ РОБОЧИХ
МІСЦЬ
Данська Рада у справах Біженців

Внутрішньо переміщені особи
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.

Діюча
https://bit.ly/2q0oRYf
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ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА
РИНКУ ПРАЦІ ДЛЯ ВПО
Данська Рада у справах Біженців

Внутрішньо переміщені особи
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.

Діюча
https://bit.ly/2GiScDF
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ГРАНТИ НА РОЗВИТОК
САМОЗАЙНЯТОСТІ ТА
ПІДПРИЄМНИЦТВА ВПО
Міжнародна організація з міграції
Внутрішньо переміщені особи, що
мешкають у Києві та Київській області
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

Діючий
https://bit.ly/2pZAf6C
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ГРАНТИ НА РОЗВИТОК
САМОЗАЙНЯТОСТІ ТА
ПІДПРИЄМНИЦТВА ВПО
Міжнародна організація з міграції
Внутрішньо переміщені особи, що
мешкають у Волинській області
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

Діючий
https://bit.ly/2GRRQaE
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ГРАНТИ НА РОЗВИТОК
САМОЗАЙНЯТОСТІ ТА
ПІДПРИЄМНИЦТВА ВПО
Міжнародна організація з міграції
Внутрішньо переміщені особи, що
мешкають у Чернігівській області
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

Діючий

https://bit.ly/2GRRQaE
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ГРАНТОВИЙ КОНКУРС CLIM@
Зелений фонд для зростання за
підтримки ЄС
Підприємства, стартапи, НУО та
дослідницькі центри
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.

Діючий
https://bit.ly/2GRRQaE
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ПРОГРАМА SENIOR EXPERTEN SERVICE
Фонд німецької економіки

Підприємства, установи та організації
Особливість програми полягає в тому, що фахівціносії 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, банківськострахового сектора, освіти, охорони здоров’я,
туризму, публічного адміністрування та інших сфер
діяльності

31.12.2018
http://bit.ly/2EjICCG

32

ПРОГРАМА З РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ
КОМПАНІЙ
Програма Інноваційних Ваучерів ЄБРР
Інноватори
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.

Діюча
http://bit.ly/2AWDK4V
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ГРАНТ НА БЕЗКОШТОВНИЙ СУПРОВІД
ВАШОГО БІЗНЕСУ
Громадська школа бізнесу
Підприємці
Ви можете отримати річний супровід вашого
бізнесу: допомогу у формуванні чіткої бізнесмоделі, 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.

Діюча
http://bit.ly/2BHgrJA
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СТАНЬ УЧАСНИКОМ ПРОЕКТУ
UNLIMIT UKRAINE
Європейська Бізнес Асоціація
Малий та середній бізнес
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!

Діюча
http://bit.ly/2BqOzZm
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КРАУДФАНДИНГ В УКРАЇНІ
ПРООН
за фінансової підтримки Посольства
Великої Британії в Україні
Бізнес
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.

Діюча
http://bit.ly/2imYYAU
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ПРОГРАМИ МТД З ПІДТРИМКИ МАЛОГО
І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
УКРАЇНИ
Залежно від програми
Малий та середній бізнес

Програми фінансової, консультаційної підтримки з
боку Європейського союзу доступні для малих та
середніх підприємств

Діюча
http://bit.ly/2A0BIjx

37

БЕЗКОШТОВНА КОНСУЛЬТАЦІЯ
ЮРИСТА ДЛЯ СТАРТАПІВ
SkillsBar
Стартапи
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.

Постійно діючий

https://bit.ly/2Cf3Le3
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ФІНАНСОВА ТА ТЕХНОЛОГІЧНА
ПІДТРИМКА СТАРТАПІВ
UNICEF’s Venture Fund
Стартапи
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.

Постійно діючий

https://goo.gl/r1L1pD
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ПРОГРАМА МАЛИХ ПРОЕКТІВ
Швейцарське бюро співробітництва
Державні органи та комерційні
структури
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

Постійно діюча
https://goo.gl/sgrPYn
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ПРОВЕДЕННЯ ТЕО АБО ТЕХНІЧНА
ДОПОМОГА ВІД ФОНДУ FASEP
Фонд досліджень та допомоги
приватному сектору (FASEP)
Центральний уряд, регіональна та
міська влада, технічні агенції
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

Постійно діюча
https://bit.ly/2JIZzGu
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ІННОВАЦІЙНИЙ ФОНД ЮНІСЕФ
Фонд ЮНІСЕФ
Підприємства-стартапи

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.

Постійно діючий
http://goo.gl/g3rlNV
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ГРАНТИ МАЛИМ ТА СЕРЕДНІМ
ПІДПРИЄМСТВАМ ДЛЯ ЗРОСТАННЯ ЇХ
БІЗНЕСУ
Европейский банк реконструкции и
развития (ЕБРР)
Малі та середні підприємства

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

Постійно діюча
https://goo.gl/LpPjnq
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ПРОГРАМА ПЕРЕПІДГОТОВКИ
УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ
GIZ GmbH.
«Fit for Partnership with Germany»
Бізнес
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 країнпартнерів.

Постійно діюча
https://goo.gl/U286Ks
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«U-LEAD З ЄВРОПОЮ»
U-LEAD
ОТГ
Учасники Програми отримають підтримку у
створенні та модернізації ЦНАП у своїй громаді. Це
останній раунд для подачі заявок на отримання
допомоги від Програми

30 червня 2019
http://bit.ly/2VBuvSH
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ДОБІРКА МОЖЛИВОСТЕЙ
ДЛЯ АГЕНТІВ ЗМІН
GURT
Молодь
Пропонуємо
ознайомитися
з
добіркою
можливостей для активистів громадського сектору.
Самовдосконалюйтесь та впроваджуйте зміни у
суспільстві

Залежно від програми
https://bit.ly/2W5fJmt
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ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ ПРАЦЮЄ!
Інститут економічних досліджень та
політичних консультацій
НДО
Мета конкурсу – посилити залучення організацій
громадянського суспільства та ЗМІ до процесів
моніторингу та публічного діалогу з органами влади
щодо питань реалізації проєвропейських реформ
в Україні.

Залежно від програми
https://bit.ly/2LDmYxR
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ПІДТРИМКА ОРГАНІЗАЦІЙ-ЛІДЕРІВ У
ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

USAID
НДО
Метою цього Річного програмного оголошення
(РПО) є запрошення до подання концепцій на
отримання грантового фінансування від Програми
"Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в
Україні «ВзаємоДія!» за фінансової підтримки
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Процес подання заявки складається із двох
кроків.
Перший крок передбачає подання
заявниками короткої концепції,
другий крок
заявники запрошуються подати офіційну заявку на
отримання грантового фінансування

17.06.2019
https://bit.ly/2ynJ9lh
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НАБІР НА EU STUDY DAYS
Представництво ЄС
Студенти чи випускники
Представництво Європейського Союзу в Україні у
співпраці з Українським освітнім центром реформ
оголошують набір учасників на сесії EU Study Days in
Ukraine, які відбудуться у 2019 році:
27 сесія: 7–10 лютого у Житомирі
28 сесія: 15–18 березня у Сумах
29 сесія: 19–22 квітня у Тернополі
30 сесія: 21–24 червня у Сєвєродонецьку
31 сесія: 19–22 липня в Одесі

Згідно з сесією
https://bit.ly/2TBor73
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НАБІР НА EU STUDY DAYS
Представництво ЄС
Студенти чи випускники
Представництво Європейського Союзу в Україні у
співпраці з Українським освітнім центром реформ
оголошують набір учасників на сесії EU Study Days in
Ukraine, які відбудуться у 2019 році:
27 сесія: 7–10 лютого у Житомирі
28 сесія: 15–18 березня у Сумах
29 сесія: 19–22 квітня у Тернополі
30 сесія: 21–24 червня у Сєвєродонецьку
31 сесія: 19–22 липня в Одесі

Згідно з сесією
https://bit.ly/2TBor73
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ГРАНТИ ДЛЯ УЧАСНИКІВ ПРОГРАМ
ОБМІНІВ

Посольство США в Києві
Будь-якій громадянин України, який
постійно проживає в Україні та був
учасником однієї із програм обмінів та
стажування, що фінансувались урядом
США
Програма має на меті активізувати зв’язки між
випускниками, стимулювати професійний розвиток,
сприяти їх активній участі у проектах, що залучають
громадянське суспільство до демократичних
перетворень в Україні, а також висвітлюють міцні
зв’язки між людьми в Сполучених Штатах та Україні.

15.02.2019
https://bit.ly/2CfJ6Xp
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Допомога з запуском сучасних
мысцевих інтернет-видань
Агенція розвитку локальних медіа “Або”

7 мотивованих редакцій з міст
Донецької, Луганської, Миколаївської,
Херсонської, Одеської, Закарпатської та
Чернівецької областей

Учасники безкоштовно отримають сучасні сайти та
менторську підтримку. Подавати заявки можуть:
-екс-комунальні та приватні медіа, які досі не мають
власних сайтів або хочуть осучаснити існуючі
-2-3 редакції з сусідніх містечок, які готові створити
спільне інтернет-видання для кількох районів або
ОТГ
-власники місцевих груп у соціальних мережах,
підприємці або громадські організації, які хочуть
запустити локальне інтернет-видання (на стартовий
період можлива повна оплата роботи команди)

15.01.2019
https://bit.ly/2FijfC5

52

ГРАНТИ НА ПІДТРИМКУ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В
УКРАЇНІ
Європейська комісія
Громадські організації
Європейська коміся оголосила конкурс «Support
Civil Society, Local Authorities and Human Rights in
Ukraine». Загальна мета цього конкурсу полягає в
зростанні ролі громадянського суспільства у
сприянні
демократичним
реформам
та
комплексному соціально-економічному розвитку в
Україні.

Згідно з програмою
https://bit.ly/2O9Kf6V
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КОНКУРС НА СТВОРЕННЯ
ВІДЕОПРОДУКТУ ПРО ВІРУ МОЛОДІ У
ВЛАСНІ СИЛИ
Європейська комісія
Молодь у віці від 15 до 35 років
При створенні відео слід звернути увагу на такі
проблеми (не всі одночасно):
-рівність, недискримінація, право на працю, гідну
винагороду за працю для молоді;
-Цілі сталого розвитку #5, #8 та #10 з фокусом на
працевлаштування молоді;
-права меншин та дискримінованих груп в сфері
працевлаштування (наприклад ЛГБТ, люди, що
живуть з ВІЛ, роми, тощо).
Кращу концепцію оберуть члени та членкині нашого
Правління, а переможець\-ця отримає 800$ на
реалізацію задуманої концепції.

Згідно з програмою
https://bit.ly/2C78RsO
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ДОБІРКА МОЖЛИВОСТЕЙ
САМОРОЗВИТКУ ДЛЯ АКТИВНОЇ
МОЛОДІ
ГУРТ
Молодь
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.

Згідно з програмами
https://bit.ly/2uuXuYG
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МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ АКТИВНОЇ МОЛОДІ
У ГРОМАДСЬКОМУ СЕКТОРІ
Ресурсний центр ГУРТ

Громадські організації, активісти,
студенти, активна молодь
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

Залежно від програми
https://bit.ly/2Jffagx
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ПРОГРАМА МАЛИХ ГРАНТІВ ДЛЯ
ДЕМОКРАТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
Посольство США в Україні

Неурядові неприбуткові організації
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

Діюча

https://bit.ly/2Iq7gA1
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ГРАНТИ НА РОЗВИТОК

Платформа "Маркетплейс"
НУО, громадські організації
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.

Діюча
http://bit.ly/2n5tkXq

58

ПРЕМІЇ MEDIA SUSTAINABILITY MEDIA
AWARDS
Media sustainability media awards

Журналісти
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

Діюча
http://bit.ly/2GBAnjG
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ДОПОМОГА ГРОМАДСЬКІМ
ОРГАНІЗАЦІЯМ
Громадський хаб

НУО, громадські організації
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

Діюча
http://bit.ly/2AKT0SG
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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
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

Діюча
http://bit.ly/2zXwT8d
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ГРАНТОВА ПРОГРАМА ВІД
ГРОМАДСЬКОГО РЕСТОРАНУ URBAN
SPACE 100
Urban Space 100

Некомерційні проекти
Свої ідеї автори можуть подавати на розгляд з будьякого 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 ІваноФранківську.

Діюча
http://bit.ly/2AbOk3E
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ПРОГРАМА ОБМІНІВ
Центр громадянських ініціатив

Члени громадських організацій,
громадянських активістів, культурних
діячів, молодіжних лідерів, підприємців,
вчителів
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.

Діюча
http://bit.ly/2yRCZGg
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ПОДОРОЖНІ ГРАНТИ ДЛЯ МИТЦІВ
Фонд «Відкрий Україну»

Українські митці

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.

Діюча
http://bit.ly/2hGsTnA
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КОНКУРС НА ОТРИМАННЯ
МІКРОГРАНТІВ
Програма національних обмінів
Молодіжні лідери, активісти, члени
громадських організацій, учасники
спільнот, журналісти, вчителі, викладачі,
підприємці, та інші
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.

Кожного першого та третього
понеділка місяця
http://bit.ly/2vX2JzZ
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ЗАГАЛЬНИЙ КОНКУРС ПРОЕКТІВ ФОНДУ
СПРИЯННЯ ДЕМОКРАТІЇ
Посольство США в Києві
Громадські організації (асоціації),
благодійні фонди та аналітичні центри
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

Постійно діючий
https://goo.gl/Hj8YWM
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КОНКУРС ФОНДУ РОЗВИТКУ
УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ
Посольство США в Києві
Громадські організації (асоціації),
благодійні фонди та аналітичні центри
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

Постійно діючий
http://bit.ly/2oU54ef

67

РОЗВИТОК І ЗМІЦНЕННЯ
ДЕМОКРАТИЧНОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА
The European Endowment for Democracy,
EED
Фізичні особи, громадські організації,
ЗМІ
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

Постійно діюча
https://goo.gl/uQRG5N
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КОНКУРС НА СТАЖУВАННЯ МОЛОДІ У
ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ НА 2017 РІК
ГО «Молодіжна Альтернатива»
Студенти
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

Постійно діючий
https://goo.gl/QS5ybQ
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ПРОГРАМА КУСАНОНЕ
Уряд Японії
Неурядові та неприбуткові організації,
лікарні, початкові школи, науководосліджувальні інститути
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

Постійно діюча
https://goo.gl/M6Yh3x
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МІЖНАРОДНИЙ ЖІНОЧИЙ ФОНД
МАМА КЕШ
Mama Cash
Громадські організації

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

Постійно діюча
https://goo.gl/SAuUrr
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ПІДТРИМКА МАЛИХ ПРОЕКТІВ ВІД
ШВЕЙЦАРСЬКОГО БЮРО
СПІВРОБІТНИЦТВА В УКРАЇНІ
Швейцарське бюро співробітництва в
Україні
Неурядові організації
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

Постійно діюча
https://goo.gl/dkPBpd
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ГРАНТИ ВІД ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
МОЛОДІЖНОЇ ФУНДАЦІЇ
Європейська молодіжна фундація
Неурядові організації
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.

Постійно діюча
https://goo.gl/3SMykd
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ГРАНТИ ВІД ФОНДУ ДЕМОКРАТІЇ ООН
ФОНД ДЕМОКРАТІЇ ООН
Неурядові організації
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

Постійно діюча
https://goo.gl/cY9gpH
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ПРОЕКТИ ІЗ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

Посольство Федеративної Республіки
Німеччини в Україні
Неурядові організації
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

Постійно діючий
https://goo.gl/SYVMLu
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МІКРОФІНАНСУВАННЯ
МЗС Естонії
Урядові установи, неурядові організації
та фонди, що діють в громадських
інтересах
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.

Постійно діючий
http://goo.gl/ijPEu3
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КОНКУРС «НАДАННЯ ПОСЛУГ
ВРАЗЛИВИМ ГРУПАМ ДІТЕЙ»
Глобальний дитячий фонд
Громадські організації

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

Постійно діючий
http://goo.gl/oqwxZ
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ГРОМАДСЬКІСТЬ ЗА ПРОЄВРОПЕЙСЬКІ
ЗМІНИ В УКРАЇНІ
Інститут економічних досліджень та
політичних консультацій
у співпраці з «Європейською правдою»
Громадські організації

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

Постійно діючий
https://goo.gl/tR7P9F
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III ЕТАП КОНКУРСУ НА РОЗРОБКУ
ПЛАНІВ ДІЙ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО
РОЗВИТКУ ТА КЛІМАТУ

Громадська організація Фонд RCERBS
Органи місцевого самоврядування:
міські та селищні ради, об’єднані
територіальні громади України
Місто, селище, ОТГ з фактичною кількістю
населення не більше 100 тис. жителів, яке
приєдналося, або планує приєднатися до
Меморандуму про співпрацю в інноваційній та
науково-виробничій сфері. Можливість надання не
менше
50%
співфінансування
проведення
інвестиційних розрахунків в межах концепції
залучення нових технологій, ефективного та
ощадливого використання енергетичних ресурсів,
надання якісних енергетичних послуг, підвищення
енергетичної безпеки, захисту довкілля

04.06.2019
https://bit.ly/2HvzLyo
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ФОНД МАКАРТУР ПІДТРИМУЄ
ІНІЦІАТИВИ ПО ЗБЕРЕЖЕННЮ І ЗАХИСТУ
ДОВКІЛЛЯ

Фонд Джона і Кетрін Макартур
Фізичні особи,громадські організації,
науковці, вищі навчальні заходи,
соціальні підприємства
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

Постійно діюча
https://goo.gl/M2m3ts
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ГРАНТОВІ ПРОГРАМИ ВІД ФОНДУ
МОНСАНТО

Фонд Монсанто
Благодійні організації, громадські
організації, приватні школи та приватні
лікарні
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

Постійно діюча
http://goo.gl/h3oFu4
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ГОРИЗОНТ 2020:
МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ІННОВАТОРІВ
Європейський Союз
Дослідники, стартапери, інноватори
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.

Діюча
https://bit.ly/2muzu3B
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ГОРИЗОНТ 2020:
МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ІННОВАТОРІВ
Європейський Союз
Дослідники, стартапери, інноватори
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.

Діюча
https://bit.ly/2muzu3B
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ФІНСЬКО–УКРАЇНСЬКИЙ
ТРАСТОВИЙ ФОНД
Уряд республіки Фінляндія
«Зелені» проекти
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)

2021 рік
https://bit.ly/2A2URzq
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КОНКУРС КЛІМАТИЧНИХ ІННОВАЦІЙ
Greencubator
Інноватори
Третій рік поспіль мережа енергетичних інновацій
Greencubator проводить в Україні національний
етап найбільшого у світі конкурсу зелених бізнесідей 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.

Діюча
http://bit.ly/2oVTgGU
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7 ДЖЕРЕЛ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ
ЗЕЛЕНИХ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ
DESPRO
Без обмежень
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

Діюча
http://bit.ly/2CxTg8Q
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ГРАНТИ IQ ENERGY
Європейський Союз
Фізична особа
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.

Діюча
http://bit.ly/2heNC1Q
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МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ У
СТАРТАПАХ
Global Entrepreneur
Учасники від 18 до 30 років
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.

Діюча
http://bit.ly/2ucwpqc
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ФІНАНСУВАННЯ IT СТАРТАПІВ БІЗНЕСІНКУБАТОРОМ WANNABIZ
WannaBiz
IT – підприємства стартапи
Основний мотив WannaBiz - розвиток ITпідприємництва 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 Cloudтехнології

Постійно діюча
https://goo.gl/TPpkGb

89

ГРАНТИ, КРЕДИТИ І ІНВЕСТИЦІЇ В
АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ
Глобальний інноваційний фонд
Бізнес, органи влади, неурядові
організації, соціальні підприємства
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.

Постійно діюча
https://goo.gl/x1s2NG
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ПІДТРИМКА СОЦІАЛЬНОВАЖЛИВИХ ІТ-ПРОЕКТІВ
Швейцарська Конфедерація, Фонд
Східна Європа (Україна) та Фонд
Innovabridge (Швейцарія)
Фізичні особи, підприємці, стартапи

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

Постійно діюча
https://goo.gl/DEX93n
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ГРАНТИ ВИШЕГРАДСЬКОГО ФОНДУ
Міжнародний Вишеградський фонд
Юридичні чи фізичні особи по всьому
світу

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)

Постійно діючий
http://goo.gl/hDeI5P
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КОНКУРС ГРАНТІВ ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ
USAID
Навчальні заклади Луганської та
Донецької областей
Програма прийматиме до розгляду заявки від
державних
професійно-технічних
навчальних
закладів, у значенні ст. 18 Закону України “Про
професійно-технічну освіту” (№ 103/98-ВР, дата
набуття чинності: 10 березня 1998).
Детальний опис конкурсу, умови для подання
заявок та критерії відбору знаходяться у повному
описі конкурсу (Додаток ERA-RFA-001).
Співфінансування не є обов’язковою умовою щодо
отримання гранту.

19.06.2019
https://bit.ly/2Hu8VGW
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КОНКУРС ГРАНТІВ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ
ОХОРОНИ
USAID
Навчальні заклади Луганської та
Донецької областей
Проект USAID «Підтримка реформи охорони
здоров’я» (далі - Проект) оголошує конкурс на
отримання гранту для проведення дослідження
щодо зміни рівня неформальних платежів в
закладах охорони здоров’я первинної ланки після
впровадження капітаційної ставки в закладах ПМСД
при оплаті наданих послуг.
Загальна сума гранту не перевищуватиме 1 620 000
гривень. Тип гранту – грант з фіксованою сумою.

29.05.2019
https://bit.ly/2waMMqy
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ПРОГРАМА КНИЖКОВИХ ПЕРЕКЛАДІВ
Посольство США
Згідно з умовами програми
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.

двічі на рік: 1–30 квітня та 1–31 серпня
https://bit.ly/2uJSRfY
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ПРОГРАМА CULTURE BRIDGES
Європейський Союз, Британська Рада
в Україні
Культурний сектор
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».

Залежно від програми
http://bit.ly/2AmJ8uZ
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ОНЛАЙН КУРС КРЕАТИВНЕ МИСЛЕННЯ
ВУМ

Без обмежень
Креативне мислення часто ще називають out-of-thebox 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.

Діючий
http://bit.ly/2hTuF5l
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СТИПЕНДІЇ НА НАВЧАННЯ У СФЕРІ
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
STeDe Master
Студенти бакалаври або еквівалент
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.

Згідно з програмою
http://bit.ly/2ivjY96
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ГРАНТ НА НАПИСАННЯ КНИГИ В США
Центр по вивченню американського
досвіду
Письменники та дослідники
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.

Діючий
http://bit.ly/2zfWQC1
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ОПЛАЧУВАНЕ СТАЖУВАННЯ В
КОМПАНІЇ ROLLS-ROYCE
Центр по вивченню американського
досвіду
Спеціалісти
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.

Діюча
http://bit.ly/2lSUG5C
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СТИПЕНДІЯ НА НАВЧАННЯ В
ІТАЛІЙСЬКІЙ БІЗНЕС-ШКОЛІ
LUISS Business School

Магістри
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.

Діюча
http://bit.ly/2yzRWjx
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ГРАНТ VILLA I TATTI WALLACE НА
ДОСЛІДЖЕННЯ В ІТАЛІЇ
Villa I Tatti, The Harvard University Center
for Italian Renaissance Studies
Вчені
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).

Діючий
http://bit.ly/2yA8NCS
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УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКИЙ КОНКУРС
ПРОЕКТІВ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Німецьким дослідницьким товариством
та Державним фондом
фундаментальних досліджень
Науковці/дослідники
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.

Діюча
http://bit.ly/2xKnfqM
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КОНКУРС ПРОЕКТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА
«Креативна Європа»
Організації культурного профілю
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.

В залежності від програми
http://bit.ly/2y6FXKn
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СТИПЕНДІЇ ДЛЯ МИТЦІВ І ДИЗАЙНЕРІВ

FABRICA
Митці та дизайнери (до 25 років,
англійська мова)
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.

Постійно діюча
http://bit.ly/2fzkO0D
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ГРАНТ НА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
У ФЛОРИДІ

The Wolfsonian Fellowship
Студентів-аспіранти

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.

31.12.2018 щороку
http://bit.ly/2xVwK6b
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МІЖНАРОДНІ ГРАНТИ НА НАУКОВУ
ДІЯЛЬНІСТЬ В ТУРЕЧЧИНІ
Німецьким дослідницьким товариством
та Державним фондом
фундаментальних досліджень
Науковці/дослідники
Рада з науково-технічних досліджень Туреччини
(TÜBİTAK) надає стипендії міжнародним науковцям
/ дослідникам, які хотіли б провести семінари /
конференції / лекції або проводити науководослідні 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.

Діюча
http://bit.ly/2fJAgdi
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ГРАНТИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
National Geographic
Дослідники віком від 18 до 25 років
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$

Діюча
http://bit.ly/2vIivh0
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СТИПЕНДІЙНА ПРОГРАМА SEED GRANT
НА НАВЧАННЯ В ТОП-БІЗНЕС-ШКОЛАХ
США
Western NIS Enterprise Fund (WNISEF)
Студенти
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.

Постійно діюча
http://bit.ly/2wLzByf
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СТИПЕНДІЯ ДЛЯ МОЛОДИХ
УКРАЇНСЬКИХ ЛІДЕРІВ
Програма SEED Grant від WNISEF
Студенти
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.

Постійно діюча
https://goo.gl/WQFeHE
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СТАЖУВАНЯ, КУРСИ,
ГРАНТИ ДЛЯ МЕДИКІВ
ГО "M-Gate"
Медики
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.

Постійно діючий
https://goo.gl/3PNTGx
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КОНКУРС НА БЕЗКОШТОВНЕ
НАВЧАННЯ ПО PR
ГО «Вінницька обласна організація
«Спілка підприємців «Стіна»
Студенти - журналісти
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.

Щомісячно
https://goo.gl/eUWd8q
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ПЯТЬ АГРАРНЫХ СТАЖИРОВОК В
ЕВРОПЕ
Міністерство сільського розвитку
федеральної землі Бранденбург
Студенти сільськогосподарських
університетів
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.

Постійно діючий
https://goo.gl/2gZmKL
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ПРОСВІТНИЦТВО ЧЕРЕЗ МЕДИЦИНУ
«Захист Патріотів»

Лікарі, військовослужбовці, цивільні

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.

Постійно діючий
https://goo.gl/qUabcH
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FULBRIGHT SCHOLAR PROGRAM
Програма академiчних обмiнiв iменi
Фулбрайта в Українi
Кандидати та доктори наук; діячі
культури, фахівці з бібліотекарства,
журналісти та юристи; дослідники
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

15 жовтня щороку
https://goo.gl/tGgzYo
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СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА ТІЛЯ
THE THIEL FELLOWSHIP
Молоді підприємці
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, нанотехнології, медичне обладнання

31 грудня щороку
https://goo.gl/xqzJNj
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СТИПЕНДІЯ НА НАВЧАЛЬНУ
ПРОГРАМУ ДЛЯ ПЕДІАТРІВ
Клуб Ділових Людей
Лікарі-педіатри, фахівці в сфері
педіатричної ендокринології
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

Постійно діюча
https://goo.gl/YZjhSm
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ГРАНТ ДЛЯ ДОСЛІДНИКІВ У СФЕРІ
НЕЙРОНАУКИ

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

Постійно діюча
https://goo.gl/JG2uQr
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CТИПЕНДІЇ МОЛОДИМ НАУКОВЦЯМ
CIMO
Центр міжнародної мобільності
Фізичні особи, ЗМІ, Науковці

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

Постійно діюча
https://goo.gl/bN2AZW
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ПРОГРАМИ ІМЕНІ ФУЛБРАЙТА

Fulbright Graduate Student Program
Фізичні особи, ЗМІ, Науковці

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.

Постійно діюча
https://goo.gl/rY57M2
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АГЕНСТВО З МІЖНАРОДНОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА ІЗРАЇЛЮ МАШАВ

МАШАВ
Бізнес, громадські організації, неурядові
організації, соціальні підприємства

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

Постійно діюча
https://goo.gl/hPgYqb
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СТИПЕНДІЇ МОЛОДИМ НАУКОВЦЯМ

Фонд імені Фріца Тіссена
Молодь, науковці
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.

Постійно діюча
https://goo.gl/4JYJj9
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50 НАЙПРЕСТИЖНІШИХ ПРОГРАМ МВА
Western NIS Enterprise Fund (WNISEF)
Студенти
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

Постійно діюча
http://wnisef.org
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МІКРОФІНАНСУВАННЯ ДЛЯ
УКРАЇНСЬКИХ НУО
Міністерство закордонних справ Естонії
Неурядові організації
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

Постійно діюча
https://goo.gl/apiYU7
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ПРОГРАМА ЕРАЗМУС ДЛЯ МОЛОДИХ
ПІДПРИЄМЦІВ
Європейський Союз
Нові підприємці

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

Постійно діючий
http://goo.gl/0DDhAi
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СТИПЕНДІЇ УНІВЕРСИТЕТУ NANYANG
TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
Університет Nanyang Technological
University, Сінгапур
Студенти зі всього світу

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

Навчання в серпні та січні; документи
можна надсилати двічі на рік: до 31
липня та 31 січня
http://goo.gl/83y7wN

126

ПРОГРАМА «КРЕАТИВНА ЄВРОПА»
Європейський Союз
Українські організації в сфері культури та
креативності або кіноіндустрії
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

2017-2020
http://goo.gl/Osloq3
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ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Посольство США в Україні
Українські неприбуткові організації, а
також фізичні особи
Висвітлення зв’язків між Сполученими Штатами та
Україною, зміцнення двосторонніх відносин та
взаєморозуміння між людьми двох країн за
допомогою культурних, мистецьких та освітніх
програм

Постійно діючий
http://goo.gl/TJBaOz

128

КИЇВСТАР ФІНАНСУЄ РОЗВИТОК
ОСВІТНІХ ІДЕЙ

Київстар
Вчителі шкіл, викладачі точних наук у
вищих навчальних закладах та всі, кого
цікавить розвиток точних наук
Долучайтеся до розвитку освітньої програми з
математики, інформатики, фізики, хімії або біології.
Надсилайте ідеї проектів та отримайте фінансування від Київстар

Постійно діючий

https://goo.gl/eyZEWa
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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!

+38 (06452) 2-30-35
www.facebook.com/groups/depzz
www.facebook.com/dep.mtd/
zbirnikMTD@ukr.net
Долучайтесь до змін та поширюйте
інформацію

Чекаємо на Ваш feedback!
Нам важлива Ваша думка!
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