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Вітальне слово директора 
Департаменту зовнішніх зносин, 

зовнішньоекономічної та 
інвестиційної діяльності

Дениса Денищенка

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.

Андре Моруа казав, що кожній людині протягом дня
надається не менше десяти можливостей змінити своє життя. 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!

З повагою, 
Директор Департаменту Д.В. ДЕНИЩЕНКО

Шановні користувачі бюлетеню!
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Інформація щодо бюлетеня
Укладачі випуску: 

Відділ міжнародної технічної допомоги та європейської 
інтеграції

Снопенко Михайло – начальник відділу 
Целіщев Євгеній – головний спеціаліст

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

Важлива позитивна риса бюлетеня – його доступність
сприйняття завдяки простоті й стислості викладання інформації,
узагальненню та систематизації матеріалу за змістовими
модулями.

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:

- 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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Підтримка бізнесу

Розвиток громадськості

Агропромисловий 
комплекс,екологія

Енергоефективність

Культура, освіта, 
стажування

IT-технології, інновації
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Програма розроблена спеціально для власників та
керівників малого і середнього бізнесу, а також
менеджерів громадських організацій Донецької та
Луганської областей.
Програма покликана розвинути управлінські
компетенції та вивести організації та компанії
учасників на новий рівень їхнього розвитку.
Для участі у навчальній програмі необхідно
заповнити онлайн-форму
https://goo.gl/forms/qOe4WUX5dLlbAQTs1

«ІНСТРУМЕНТИ ЕФЕКТИВНОГО 
УПРАВЛІННЯ» ДЛЯ БІЗНЕСУ ТА 

НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ СХОДУ

Львівська бізнес-школа УКУ, Громадська 
спілка Форум Недержавних Організацій

Власники та керівники малого і 
середнього бізнесу, а також менеджерів

громадських організацій Луганської
областей

07.10.2017

http://bit.ly/2x8HKxV

https://goo.gl/forms/qOe4WUX5dLlbAQTs1
http://bit.ly/2x8HKxV
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Програма передбачає надання 600 бізнес-грантів у
розмірі від 300 до 1000 доларів США, в залежності
від індивідуальних потреб, на початок нового та
відновлення або розширення існуючого бізнесу
(гроші будуть спрямовані на банківський рахунок
особи в українській валюті за курсом, актуальним на
дату перерахування). Бізнес-гранти будуть надані
учасникам проекту за умови успішного захисту
власної бізнес-ідеї.

ПРОГРАМА НАДАННЯ
БІЗНЕС-ГРАНТІВ

Данська Рада у справах Біженців

Внутрішньо переміщені особи 
зареєстровані та проживають на 
території Донецької, Луганської, 

Запорізької та Дніпропетровської 
областей, а також жителі Донецької та 

Луганської областей

Діюча

http://bit.ly/2vZmCd3

http://bit.ly/2vZmCd3
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Програма передбачає створення принаймні 250
нових робочих місць для ВПО та осіб, які
постраждали від конфлікту в Україні. В рамках цього
компоненту будуть надані бізнес-гранти для
розширення бізнесу та створення нових робочих
місць, в розмірі від 2000 до 10000 доларів США.

ПРОГРАМА СТВОРЕННЯ РОБОЧИХ 
МІСЦЬ для ВПО

Данська Рада у справах Біженців

Внутрішньо переміщені особи 
зареєстровані та проживають на 
території Донецької, Луганської, 

Запорізької та Дніпропетровської 
областей, а також жителі Донецької та 

Луганської областей

Діюча

http://bit.ly/2wD4yCu

http://bit.ly/2wD4yCu
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Програма передбачає підтримку принаймні 500
ВПО та осіб, які постраждали від конфлікту в Україні,
шляхом надання індивідуальних грантів в розмірі
до 200 доларів США для отримання нових та
покращення існуючих навичок через проходження
відповідних курсів професійної освіти.

ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА 

РИНКУ ПРАЦІ для ВПО

Данська Рада у справах Біженців

Внутрішньо переміщені особи 
зареєстровані та проживають на 
території Донецької, Луганської, 

Запорізької та Дніпропетровської 
областей, а також жителі Донецької та 

Луганської областей

Діюча

http://bit.ly/2k8p5fq

http://bit.ly/2k8p5fq


9

Мета конкурсу – пришвидшити розвиток соціальних
проектів, стартапів та популяризувати благодійність
в Україні шляхом надання методичної підтримки,
надання інструментів для започаткування власної
справи (підприємницької, соціальної та/або
благодійницької).
Перше місце посядуть фіналісти, проекти котрих
надійдуть (будуть розміщені на
майданчику smartresponsor.com) до 20 жовтня 2017
року до 23:59 за київський часом.
Фіналісти, котрі посядуть перші місця
отримають призи у розмірі $10 000.

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС ISPONSOR 
CHALLENGE 2017

ГО «Стартап прискорювач»

особи від 18 років та організації будь-
яких форм власності

20.10.2017

http://bit.ly/2fIZjgE

https://l.facebook.com/l.php?u=http://smartresponsor.com/&h=ATMmC_y0fXkbVzOIza75ADkGvISNg4zQBcBNi_7wolhHQvPOnE3jTxO9RaeQ8NzQ8b1X36kVr47VyBUSMyyjXKWjthKR9MF9IRkHgXewl0NdgMYMO9ECb59IaZFsy7mI5QkzO-DdwZhYmxfA7kF16u79ddI6xRzF8sGZeMyhiZi9ScqspvIEwWuf7kAhxnr_QiUa8J_O-6HG75c1AHPW1kn-8wOYAcN9uO7fIGo4n450EPtDSbTopQ2lleT23QgZBO9ST481l7m5nscdNjUZ5qi_a4IzPCBbMx5aFPZWDBJXijM
http://bit.ly/2fIZjgE
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Хакатон – це триденний брейнсторм для творчих
команд, які прагнуть знайти і випробувати нові ідеї
для розвитку креативного підприємництва у
міському середовищі.
Виклики Хакатону:
- Креативність
- Інновації
- Місто
- Підприємництво

ХАКАТОН КРЕАТИВНОГО 
ПІДПРИЄМНИЦТВА

Данська Рада у справах Біженців

Внутрішньо переміщені особи 
зареєстровані та проживають на 
території Донецької, Луганської, 

Запорізької та Дніпропетровської 
областей, а також жителі Донецької та 

Луганської областей

10.10.2017

http://bit.ly/2xKKzVn

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

БЕЗКОШТОВНА КОНСУЛЬТАЦІЯ
ЮРИСТА ДЛЯ СТАРТАПІВ 

SkillsBar

Стартапи

Постійно діючий

https://goo.gl/cG6B1S

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

ФІНАНСОВА ТА ТЕХНОЛОГІЧНА 
ПІДТРИМКА СТАРТАПІВ 

UNICEF’s Venture Fund

Стартапи

Постійно діючий

https://goo.gl/r1L1pD

https://goo.gl/r1L1pD
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Мета конкурсу – зміцнення кластерів у країнах
Східного партнерства, передача найкращих
практик, запроваджених в ЄС і – у відповідних
випадках – країнах Східного партнерства, та
сприяння сталому міжкластерному співробітництву
між діючими або сформованими кластерами країн
ЄС та країн Східного партнерства. Обсяг
фінансування: EaP PLUS пропонує шість грантів у
розмірі до 10 000 євро для кластерів чи
кластероподібних організацій, тобто по одному для
кожної з країн Східного партнерства.

КОНКУРС ІЗ НАДАННЯ ГРАНТІВ 
КЛАСТЕРАМ

Проект EaP PLUS 
програми ЄС «Горизонт 2020»

Юридичні особи, кластери 
та кластерні ініціативи

30.09.2017

https://goo.gl/CY1m5U

https://goo.gl/CY1m5U
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Основні області підтримки малих проектів:
-Здоров'я; 
- Місцеве самоврядування та децентралізація; 
- Розвиток торгівлі, розвитку малих та середніх 
підприємств (МСП); 
- Стала енергетика, вода, навколишнє середовище, 
містобудування; 
- Соціальні послуги; 
- Реагування на наслідки конфлікту;
- Законності, справедливості; 
- Культурні заходи

ПРОГРАМА МАЛИХ ПРОЕКТІВ

Швейцарське бюро співробітництва

Державні органи та комерційні 
структури

Постійно діюча

https://goo.gl/sgrPYn

https://goo.gl/sgrPYn


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

ПРОВЕДЕННЯ ТЕО АБО ТЕХНІЧНА 
ДОПОМОГА ВІД ФОНДУ FASEP

Фонд досліджень та допомоги 
приватному сектору (FASEP)

Центральний уряд, регіональна та 
міська влада, технічні агенції

Постійно діюча

https://goo.gl/LJFCTg
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https://goo.gl/LJFCTg


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

ІННОВАЦІЙНИЙ ФОНД ЮНІСЕФ

Фонд ЮНІСЕФ

Підприємства-стартапи

Постійно діючий

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


Семінари, тренінги, торгові ярмарки, моделі
«бізнес-для-бізнесу», навчальні візити, інвестори
для МСП, презентаційні тури «Інвестори для МСП».
Заходи для організацій, що підтримують
підприємницьку діяльність: твінінг з європейськими
організаціями, що підтримують підприємницьку
діяльність, аудити, програми обміну, консультаційні
послуги, підготовка тренерів і Академії «Схід Інвест»

ПРОЕКТ EAST INVEST

Проект East Invest під керівництвом 
Асоціації Європейських торгово-

промислових палат (EUROCHAMBRES)

Малі та середні підприємства

2017 рік

http://goo.gl/uTNGTP
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http://goo.gl/uTNGTP


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

ГРАНТИ МАЛИМ ТА СЕРЕДНІМ 
ПІДПРИЄМСТВАМ ДЛЯ ЗРОСТАННЯ ЇХ 

БІЗНЕСУ

Европейский банк реконструкции и 
развития (ЕБРР)

Малі та середні підприємства

Постійно діюча

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

ПРОГРАМА ПЕРЕПІДГОТОВКИ 
УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ

GIZ GmbH.
«Fit for Partnership with Germany»

Бізнес

Постійно діюча

https://goo.gl/U286Ks

https://goo.gl/U286Ks


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

ПРОГРАМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ, 
КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ 

ПІДТРИМКИ 

Європейський Союз

Малий та середній бізнес

Залежно від програми

https://goo.gl/4Piuer

20

https://goo.gl/4Piuer
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Цьогорічний конкурс спрямований на підтримку
громадянського суспільства та правозахисників за
такими напрямками:
Підтримка правозахисників, які працюють з питань
права на землю, прав корінних народів, включаючи
в контексті насильницького захоплення землі та
зміни клімату;
Боротьба з позасудовими стратами та
насильницькими зникненнями;
Протидія примусовій праці та сучасному рабству;
Підтримка і захист прав людей з інвалідністю;
Підтримка свободи релігії або переконань.

ГЛОБАЛЬНИЙ КОНКУРС ПРОЕКТІВ

Програма ЄС

Українські організації, які працюють в
сфері культури та креативних індустрій

09.11.2017

http://bit.ly/2xRrY9f

http://bit.ly/2xRrY9f


22

Під час візиту учасники/ці ознайомляться з
принципами гендерної політики ВБО «КОНВІКТУС
УКРАЇНА», концепцією «гендер-стать», видами та
формами насильства, міжнародним та
національним законодавством в сфері
попередження та протидії цьому явищу, основами
роботи з постраждалими, особливостями
впровадження програми центру, практичними
інструментами надання допомоги на базі притулків
тощо.

КОНКУРС НА УЧАСТЬ В ДВОДЕННИХ 
ВІЗИТАХ-СТАЖУВАННЯХ

ВБО “КОНВІКТУС УКРАЇНА”

Керівники закладів, що надають
допомогу постраждалим від насильства
із забезпеченням притулку, або
планують відкриття таких закладів

06.10.2017

http://bit.ly/2xsTkDh

http://bit.ly/2xsTkDh
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16-18 листопада 2017 року у Києві
Мультимедійна лабораторія веб-інновацій об’єднає
представників медіа для розробки шаблонів та
інструментів, які дозволять ЗМІ використовувати в
матеріалах інтерактивні ігри та мультимедіа для
ефективного залучення аудиторії.
В рамках лабораторії було створено універсальний
шаблон веб-сайту із керованим контентом та
інструментами, який може бути адаптований до
потреб локальних ЗМІ та знаходитиметься у
вільному доступі. Цей шаблон буде представлений
під час проведення лабораторії.
Автори трьох найсильніших ідей отримають гранти
в розмірі 2000 доларів США кожен

ВІДБІР ІДЕЙ ДЛЯ УЧАСТІ В 
МУЛЬТИМЕДІЙНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ ВЕБ-

ІННОВАЦІЙ

ГО «Інтерньюз-Україна»

ЗМІ

16.10.2017

http://bit.ly/2kgljkp

http://bit.ly/2kgljkp
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Мета тренінгу: сформувати в учасників основні
теоретичні знання та практичні навички для
реалізації регіональної молодіжної політики.
Завдання тренінгу:
Забезпечити учасників необхідним базовим рівнем
для реалізації успішної молодіжної політики;
Налагодити діалог між різними учасниками
молодіжної політики;
Надати учасникам можливість створити власну
ідентичність себе як молодіжного працівника.

НАБІР НА БАЗОВИЙ ТРЕНІНГ ПРОГРАМИ 
“МОЛОДІЖНИЙ ПРАЦІВНИК”

Міністерство молоді та спорту України

Лідери та активісти громадських та 
благодійних організацій, держслужбовці

12.11.2017

http://bit.ly/2kheFKq

http://bit.ly/2kheFKq
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Набір учасників на участь у тренінгу “Посилення
молодіжних громадських організацій з питань
організаційного розвитку та менеджменту”, що
відбудеться в м. Києві 25-27 жовтня 2017 року.
Метою тренінгу є посилення потужності молодіжних
громадських організацій Східної та Західної України
в сфері молодіжної роботи, заохочення їх до
активної участі в житті країни.

ТРЕНІНГ “ПОСИЛЕННЯ МОЛОДІЖНИХ 
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ З ПИТАНЬ 

ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА 
МЕНЕДЖМЕНТУ”

Донецький молодіжний дебатний 
центр

Лідери, представники, члени 
молодіжних громадських організацій

12.10.2017

http://bit.ly/2x9T6BO

http://bit.ly/2x9T6BO
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До участі у конкурсі до 15 жовтня 2017 року
приймаються матеріали в чотирьох номінаціях:
-онлайн-публікація,
-стаття (в друкованому ЗМІ),
-радіоматеріал,
-відеоматеріал.
Призовий фонд від Програми Ради Європи. В
кожній з чотирьох номінацій передбачені три
премії:
І премія – 15000 грн,
ІІ премія – 10000 грн,
ІІІ премія – 7000 грн.

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС 
ЖУРНАЛІСТСЬКИХ РОБІТ НА ТЕМУ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Міністерство регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального 

господарства України

Журналісти

15.10.2017

http://bit.ly/2hFB9nz

http://bit.ly/2hFB9nz
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Перший Кам’янець-Подільський фестиваль
незалежного українського молодіжного кіно, який
створений для підтримки та розвитку молодих
режисерів, оголошує конкурс. Потрібно зняти в
Кам’янці-Подільському художній фільм від 3 до 20
хвилин в таких жанрах: комедія, драма, мелодрама,
бойовик, фантастика, фентезі, детектив, біографічна
стрічка відомого кам’янчанина, жахи та історичний
фільм.

ФЕСТИВАЛЬ «БРУКІВКА»

Фестиваль «Бруківка»

Незалежне українське молодіжне кіно
(вік учасників до 30 років)

10.11.2017

http://bit.ly/2x9QLBX

http://bit.ly/2x9QLBX
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Метою конкурсу є відзначення, популяризація та
поширення інформації серед громадськості України
про важливі ініціативи, акції, проекти, які були
реалізовані громадськими організаціями та
ініціативними групами.
Цей конкурс покликаний створити майданчик для
обміну найкращими ідеями у сферах активізації
місцевих громад, вирішення місцевих проблем,
створення партнерств між громадою та
муніципалітетом/бізнесом, а також запровадження
інноваційних методів діяльності в роботі неурядової
організації/місцевої громади/ініціативних груп.

КОНКУРС “КРАЩА ГРОМАДСЬКА 
ІНІЦІАТИВА УКРАЇНИ – 2017”

«Громадські ініціативи України»

Громадські організації, благодійні 
фонди, дитячі та молодіжні громадські 
організації, ініціативні групи громадян

01.03.2018

http://bit.ly/2g4jXoj

http://bit.ly/2g4jXoj
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Українські організації, які працюють в сфері
культури та креативних індустрій, можуть розпочати
пошук партнерських організацій з інших країн
Європи, спільно з якими включитись у процес
підготовки проектних пропозицій. Після досягнення
згоди між партнерами українські організації (згідно
з правилами участь у програмі можуть брати
виключно юридичні особи) мають зареєструватися
на Порталі учасника Виконавчої агенції з питань
освіти, культури та аудіовізуальних питань.

«КРЕАТИВНА ЄВРОПА»: ЄВРОПЕЙСЬКІ 
ПРОЕКТИ СПІВПРАЦІ

Програма ЄС

Українські організації, які працюють в
сфері культури та креативних індустрій

07.10.2017

http://bit.ly/2ySeybR

http://bit.ly/2ySeybR
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Цим конкурсом організатори мають намір
підтримати проекти, які будуть направлені на
активізацію місцевих спільнот, впровадження та
розвиток механізмів локальної демократії, освітні та
мобілізаційні заходи для місцевих жителів, а також
проекти, що сприятимуть посиленню співпраці між
неурядовими організаціями з різних областей
України.

ГРАНТОВИЙ КОНКУРС “ГРОМАДСЬКІ 
ІНІЦІАТИВИ УКРАЇНИ”

Громадська спілка «Громадські 
ініціативи України»

Громадські організації та благодійні
фонди, дитячі та молодіжні громадські
організації, а також їхні коаліції, мережі
та об’єднання, ініціативні групи

05.10.2017

http://bit.ly/2iIhkMq

http://bit.ly/2iIhkMq
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Метою конкурсу є підтримка міні-ініціатив із
виготовлення відеоматеріалів, направлених на
вирішення спільних проблем територіальних
громад з акцентом на соціальну єдність та
примирення, безпеку у суспільстві та висвітлення
роботи ПРООН у громадах за цим напрямком.
Сума проектної ініціативи не має перевищувати 1
тис. дол. США за поточним курсом ПРООН.

КОНКУРС МІНІ-ІНІЦІАТИВ ДЛЯ ЗМІ ТА 
АКТИВНИХ ГРОМАДЯН

Програма розвитку ООН за підтримки 
Європейського Союзу

Представникі місцевих ЗМІ та груп 
активних громадян Луганської та 

Донецької областей

10.10.2017

http://bit.ly/2hyo0gg

http://bit.ly/2hyo0gg
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Благодійна програма для дітей-сиріт, які
фінансуватимуть підтримку багатьох дитячих
благодійних організацій в Австрії та країнах, що
розвиваються.
Ця програма, заснована на проектах, організована з
єдиною метою - вигоду для дітей, які потребують
допомоги. Благодійна програма РВООН допомагає
дітям з насильством, обмеженим доступом до
освіти, дітям з серйозними проблемами зі
здоров'ям, дітям, які не мають доступу до чистої
питної води, жертвам лих та катастроф, дітям-
сиротам, дітям з особливими потребами або дітям,
що страждають на надзвичайну бідність або
голодування .

БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА ВІД ЖІНОЧОЇ 
ГІЛЬДІЇ ООН

Жіноча гільдія ООН

Діти

15.12.2017

http://bit.ly/2xK6hrC

http://bit.ly/2xK6hrC
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Щороку ми отримуємо сотні номінацій з усього світу
для гуманітарної премії Конрада Н. Хілтон.
Номінації ретельно перевіряються та
переглядаються за допомогою жорсткого процесу, а
остаточний відбір робить незалежна міжнародна
група видатних присяжних.
Період номінації на 2018 рік тепер відкритий до 18
жовтня 2017 року.

ГУМАНІТАРНА ПРЕМІЯ

Фонд Конрада Хілтона

Громадські організації

18.10.2017

http://bit.ly/2fWsSIu

http://bit.ly/2fWsSIu
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Участь у конкурсі можуть взяти як блоги українських 
волонтерів, у яких описаний закордонний досвід, 
так і блоги іноземних волонтерів про їхню службу в 
Україні.
Починаючи з 1 вересня, посилання на нові блоги на 
сторінці Інфоцентру ERASMUS+ Youth (в порядку 
надходження нових посилань). Ваші блоги зможуть 
прочитати та оцінити користувачі Центру та всі 
зацікавлені.
Всі учасники отримають сертифікати та визнання 
читачів. Переможці, які наберуть найбільшу 
кількість «лайків» та коментарів, будуть 
нагороджені цінними призами!
Щоб взяти участь, заповни коротку форму

КОНКУРС БЛОГЕРІВ EVS ВОЛОНТЕРІВ

ERASMUS+ Youth

Блогери

31.10.2017

http://bit.ly/2yCOxvZ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzAc8VJb6gbPOzZ2nrdTAedt3Wb3cqIodF8otqKrQNolqPOA/viewform
http://bit.ly/2yCOxvZ
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Мета конкурсу – залучити асоціації роботодавців та
професійні спілки України до процесів просування
та моніторингу реформ у сфері соціальної політики
та ринку праці , забезпечення рівних можливостей в
цих сферах відповідно до зобов’язань України в
рамках Угоди про асоціацію з ЄС.
Максимальний розмір гранту – 750 000 гривень 
(оптимальний бюджет проекту 300 000 – 500 
000 гривень).
Максимальна тривалість проектів – 1 рік.

КОНКУРС ГРАНТІВ «ЗАПРОВАДЖЕННЯ 
ЄВРОПЕЙСЬКИХ НОРМ І ПРАКТИК НА 

РИНКУ ПРАЦІ»
Інститут економічних досліджень та 

політичних консультацій

Асоціації роботодавців та професійні 
спілки

06.11.2017

http://bit.ly/2fDQHYD

http://bit.ly/2fDQHYD
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Мета конкурсу – збільшення залучення організацій
громадянського суспільства до процесів
моніторингу та публічного діалогу з органами влади
щодо питань виконання Угоди про асоціацію з ЄС.
Максимальний розмір гранту – 750 000 гривень 
(оптимальний бюджет проекту 300 000 – 500 
000 гривень).
Максимальна тривалість проектів – 1 рік.

КОНКУРС ГРАНТІВ «КОНТРОЛЬ 
ГРОМАДСЬКОСТІ ЗА ВИКОНАННЯМ 

УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ»
Інститут економічних досліджень та 

політичних консультацій

Громадські організації

06.11.2017

http://bit.ly/2k8SZ3d

http://bit.ly/2k8SZ3d
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Конкурс у сфері соціальних проектів і соціальних
інновацій, основна мета якого популяризувати
соціальні проекти і талановитих громадських діячів,
які формують майбутнє країни.
Конкурс спрямований на:
– визнання внеску громадських діячів у розвиток
громадянського суспільства України;
– сприяння підйому соціальних проектів в країні;
– пошук зразків для наслідування в соціальній сфері
для наступного покоління;
– підтримка та поширення досвіду ефективного
вирішення соціально значущих;
– привернення уваги широкого кола людей до
вирішення соціально значущих проблем.

КОНКУРС СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

Social Project Awards

Соціальні проекти

08.11.2017

http://bit.ly/2xMVcVe

http://bit.ly/2xMVcVe
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Конкурс «Лейпцизька премія» має мотивувати
українські міста використовувати методику сталого
розвитку та шляхом участі в конкурсі ділитись
своїми проектами з широким колом громадськості.

КОНКУРС КОМФОРТНИХ ДЛЯ ЖИТТЯ 
МІСТ УКРАЇНИ

Мінрегіон України

Українські міста та громади, 
адміністративно-територіальні одиниці, 

спілки, комунальні підприємства, 
комерційні підприємства, громадські 

організації

01.11.2017

http://bit.ly/2x6OeNh

http://bit.ly/2x6OeNh
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У рамках програми надаються гранти на
виробництво матеріалів на тему соціального виміру
конфлікту в Україні (життя переселенців, військових,
ветеранів АТО та їхніх родин, громад у зоні
конфлікту, відновлення інфраструктури та екології
тощо). Особливу перевагу матимуть аналітичні
матеріали на складні теми (екологічна, гендерна,
соціальна аналітика у пов’язаності із конфліктом).

ПРОГРАМІ МАЛИХ ГРАНТІВ – VII ХВИЛЯ

МО «Internews» та ГО «Інтерньюз-
Україна»

Зареєстровані ЗМІ (ТБ, радіо, друковані 
газети, медіа-платформи), або онлайн 

ресурси, блогери, громадські організації 
з усіх областей України

02.11.2017

http://bit.ly/2kg4plQ

http://bit.ly/2kg4plQ
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Конкурс молодіжних інновацій в Україні U-Inn
відкритий для ідей та проектів від молодих людей з
регіонів України, а також з Києва для реалізації
молодіжних інновацій у сфері демократії та прав
людини в Україні.

КОНКУРС МОЛОДІЖНИХ ІННОВАЦІЙ В 
УКРАЇНІ U-INN

ПРООН

Молодь віком від 18 до 35 років

11.11.2017

http://bit.ly/2xVcbXu

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

ПРОГРАМА ОБМІНІВ

Центр громадянських ініціатив

Члени громадських організацій, 
громадянських активістів, культурних 

діячів, молодіжних лідерів, підприємців, 
вчителів

Діюча

http://bit.ly/2yRCZGg

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

ПОДОРОЖНІ ГРАНТИ ДЛЯ МИТЦІВ

Фонд «Відкрий Україну»

Українські митці

Діюча

http://bit.ly/2hGsTnA

http://bit.ly/2hGsTnA
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Цей конкурс є частиною проекту «Підтримка
місцевих НУО і громадянських ініціатив» який
реалізується за підтримки Національного фонду в
підтримку демократії.
Активізація громад через реалізацію соціальних
міні-проектів, які б мали безпосередній вплив на
місцеві спільноти, включали участь у проекті
місцевих жителів, а також були реалізовані у
співпраці з організацією або ініціативною групою з
інших регіонів України.

ГРАНТОВИЙ КОНКУРС “ГРОМАДСЬКІ 
ІНІЦІАТИВИ УКРАЇНИ”

Громадська спілка «Громадські 
ініціативи України»

Громадські організації та благодійні 
фонди, дитячі та молодіжні громадські 
організації, а також їхні коаліції, мережі 

та об’єднання, ініціативні групи 

05.10.2017

http://bit.ly/2iIhkMq

http://bit.ly/2iIhkMq
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Сучасний світ потребує якісної інформаційної
присутності у всесвітній мережі, основою якої є
власний сучасний та функціональний сайт.
Мета програми – розширення доступу організацій
культурної сфери до всесвітньої мережі інтернет,
підвищення цифрової присутності шляхом
створення та підтримки власних інтернет-
сайтів організацій.

ГРАНТОВА ПРОГРАМА «КУЛЬТУРА 
В WEB»

ГО «Асоціація музеїв космонавтики 
України»

Українські музейні заклади, установи та 
організації, які працюють в галузі 
культури, громадські організації

31.12.2017

http://bit.ly/2wp6EIZ

http://bit.ly/2wp6EIZ
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Програма для допомогти волонтерським
ініціативам переселенців в самостійному вирішенні
їх проблем, захисту їх прав і свобод.
Напрямок проектів
-інтеграція і побудова діалогу між переселенцями та
місцевими громадами;
-захист прав переселенців;
-зміцнення ініціатив та спільнот внутрішньо
переміщених осіб (ВПО);
-надання підтримки жінкам та вирішення проблеми
гендерно-обумовленого насильства;
-поліпшення/створення інфраструктурних
соціальних об’єктів для спільного користування ВПО
і місцевими громадами.

ГРАНТОВА ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ 
ІНІЦІАТИВ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

КримСОС і Агентство ООН у справах 
біженців

Група/організація/ініціатива

15.12.2017

http://bit.ly/2yUGCKw

http://bit.ly/2yUGCKw
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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.

EYF НАДАЄ ГРАНТИ ДЛЯ 
МОЛОДІЖНИХ НУО

Європейська молодіжна фундація (EYF)

Некомерційні, неурядові організації

01.10.2017

http://bit.ly/2wljaX7

http://bit.ly/2wljaX7
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В рамках дворічної Програми передбачено надання
мікрогрантів, що сприятимуть всебічній співпраці
соціально активних громадян (насамперед молоді)
на міжрегіональному рівні.
До участі в конкурсі на отримання мікрогрантів
запрошуються соціально активні люди, які хочуть
поділитися своїм досвідом та започаткувати
співпрацю з представниками географічно
протилежних областей.

КОНКУРС НА ОТРИМАННЯ 
МІКРОГРАНТІВ

Програма національних обмінів

Молодіжні лідери, активісти, члени 
громадських організацій, учасники 

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

Кожного першого та третього 
понеділка місяця

http://bit.ly/2vX2JzZ

http://bit.ly/2vX2JzZ
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Мета конкурсу:
-Підвищити обізнаність суспільства про Угоду про 
асоціацію/Зону вільної торгівлі між Україною та 
Європейським Союзом;
-Пояснити можливості та виклики, які постають в 
процесі імплементації Угоди перед українськими 
державними інститутами, громадянами, 
неурядовими організаціями та господарюючими 
суб’єктами;
-Популяризувати успішний досвід українських 
громадян;
-Сприяти утвердженню європейських цінностей та 
європейської ідентичності України й українців.

КОНКУРС ДЛЯ ЖУРНАЛІСТІВ НА 
НАЙКРАЩИЙ МАТЕРІАЛ ПРО 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЮ

Проект Association4U

Журналісти регіональних ЗМІ, студенти 
факультетів журналістики

15.10.2017

https://goo.gl/RTzMp8

https://goo.gl/RTzMp8
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Програма сприяння громадській активності
«Долучайся!» в першу чергу приділяє увагу
ключовим демократичним реформам та
імплементації таких наскрізних тем, як: сприяння
євроінтеграції; боротьба з корупцією;
децентралізація; прозоре та підзвітне врядування
(включаючи періоди виборчих кампаній);
інклюзивний розвиток осіб з інвалідністю,
внутрішньо переміщених осіб (ВПО), представників
ЛГБТІ спільноти (лесбійок, гомосексуалістів,
бісексуалів, трансгендерних осіб та осіб інтерсекс),
молоді та інших вразливих груп.

КОНКУРС «ВІДКРИТІ ДВЕРІ» ДЛЯ 
ПІДТРИМКИ ГРОМАДЯНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА

Агентство США з міжнародного 
розвитку (USAID)

Громадські організації, фізичні особи

31.12.2017

http://bit.ly/2u7eu98

http://bit.ly/2u7eu98


Посольство США запрошує українські неприбуткові
та неурядові організації взяти участь у конкурсі
проектів Фонду сприяння демократії. Фонд
підтримує проекти, які сприяють демократичним
перетворенням та побудові громадянського
суспільства в Україні. Фонд сприяння демократії - це
цілеспрямований, але гнучкий механізм, якій
забезпечує фінансову підтримку унікальних та
перспективних проектів, особливо таких, що
сприяють розвитку спроможності та
самозабезпечення НДО в Україні

ЗАГАЛЬНИЙ КОНКУРС ПРОЕКТІВ ФОНДУ 
СПРИЯННЯ ДЕМОКРАТІЇ

Посольство США в Києві

Громадські організації (асоціації), 
благодійні фонди та аналітичні центри

Постійно діючий

https://goo.gl/Hj8YWM

50

https://goo.gl/Hj8YWM


Посольство Сполучених Штатів Америки запрошує
незалежні засоби масової інформаціїї (друковані,
радіо, телевізійні та електронні) подавати заявки на
конкурс Фонду розвитку українських ЗМІ. Кошти
фонду спрямовані на підтримку вільних і
незалежних ЗМІ в Україні та на допомогу
українським журналістам, медіа-організаціям і
недержавним організаціям, які працюють над
проектами, пов’язаними з медіа

КОНКУРС ФОНДУ РОЗВИТКУ  
УКРАЇНСЬКИХ  ЗМІ

Посольство США в Києві

Громадські організації (асоціації), 
благодійні фонди та аналітичні центри

Постійно діючий

http://bit.ly/2oU54ef

51

http://bit.ly/2oU54ef


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

РОЗВИТОК І ЗМІЦНЕННЯ 
ДЕМОКРАТИЧНОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА

The European Endowment for Democracy, 
EED

Фізичні особи, громадські організації, 
ЗМІ 

Постійно діюча

https://goo.gl/uQRG5N

52

https://goo.gl/uQRG5N


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

КОНКУРС НА СТАЖУВАННЯ МОЛОДІ У 
ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ НА 2017 РІК

ГО «Молодіжна Альтернатива»

Студенти

Постійно діючий

https://goo.gl/QS5ybQ

53

https://goo.gl/QS5ybQ


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

ПРОГРАМА КУСАНОНЕ

Уряд Японії

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

досліджувальні інститути

Постійно діюча

https://goo.gl/M6Yh3x

54

https://goo.gl/M6Yh3x


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

МІЖНАРОДНИЙ ЖІНОЧИЙ ФОНД 
МАМА КЕШ

Mama Cash

Громадські організації

Постійно діюча

https://goo.gl/SAuUrr

55

https://goo.gl/SAuUrr


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

ПІДТРИМКА МАЛИХ ПРОЕКТІВ ВІД 
ШВЕЙЦАРСЬКОГО БЮРО 

СПІВРОБІТНИЦТВА В УКРАЇНІ

Швейцарське бюро співробітництва в 
Україні

Неурядові організації

Постійно діюча

https://goo.gl/dkPBpd

56

https://goo.gl/dkPBpd


Європейська молодіжна фундація забезпечує
підтримку та надання фондів для молодіжної
діяльності, що популяризують права людини,
демократію, толерантність і солідарність. Це надає
молоді можливість голосу в політичному та
демократичному житті, а також необхідні знаряддя
для ефективного функціонування у сучасному
суспільстві.

ГРАНТИ ВІД ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 
МОЛОДІЖНОЇ ФУНДАЦІЇ

Європейська молодіжна фундація

Неурядові організації

Постійно діюча

https://goo.gl/3SMykd

57

https://goo.gl/3SMykd


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

ГРАНТИ ВІД ФОНДУ ДЕМОКРАТІЇ ООН

ФОНД ДЕМОКРАТІЇ ООН

Неурядові організації

Постійно діюча

https://goo.gl/cY9gpH

58

https://goo.gl/cY9gpH


У рамках нового п’ятирічного проекту
«Громадянське суспільство задля розвитку
демократії та прав людини в Україні», ПРООН за
фінансової підтримки Міністерства закордонних
справ Данії щороку підтримуватиме проекти та
ініціативи організацій громадянського суспільства
за результатами запрошень до подання проектних
пропозицій

ГРАНТИ НА РОЗВИТОК ДЕМОКРАТІЇ В 
УКРАЇНІ

ПРООН

Активне громадянське суспільство,
громадські організації

2017 рік

https://goo.gl/t2zUmD
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МОМ запрошує профільні неурядові організації
(НУО) до висловлення своєї зацікавленості в участі у
якості партнерів-виконавців проекту, спрямованому
на розвиток інституційного потенціалу громадських
організацій, які діють в інтересах внутрішньо
переміщених осіб та постраждалого від конфлікту
населення. Пропоновані теми для тренінгів:
адвокація, залучення коштів, захист прав дитини,
жінок, людини, зв’язки з громадськістю, медіація та
попередження конфлікту, міжнародне гуманітарне
право, моніторинг та оцінка, попередження
сексуального та пов’язаного зі статтю насилля,
детальніше за посиланням

ПОШУК ПАРТНЕРІВ-ВИКОНАВЦІВ У 
ПРОЕКТ ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Міжнародна організація з міграції
(МОМ) 

Громадські організації

2017 рік

https://goo.gl/t2zUmD
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В 2017 році Посольство Німеччини підтримує шість
проектів з прав людини, запроваджені
неурядовими організаціями, що здійснюють
активну діяльність у вкрай важливих сферах захисту
прав людини: ЛГБТ, інтеграція внутрішньо
переміщених осіб, протидія дискримінаційним та
відкрито ворожим висловлюванням в українських
медіа, захист прав людини, покращення ситуації
для біженців і шукачів притулку, а також медіація
для молодих правопорушників

ПРОЕКТИ ІЗ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

Посольство Федеративної Республіки 
Німеччини в Україні

Неурядові організації

Постійно діючий

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

МІКРОФІНАНСУВАННЯ

МЗС Естонії

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

інтересах

Постійно діючий

http://goo.gl/ijPEu3
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Мета конкурсу – підтримати ініціативи місцевих
інститутів громадянського суспільства в сфері
покращення системи захисту прав дітей та розвитку
послуг для дітей та сімей з дітьми

КОНКУРС «НАДАННЯ ПОСЛУГ 
ВРАЗЛИВИМ ГРУПАМ ДІТЕЙ»

Глобальний дитячий фонд

Громадські організації

Постійно діючий

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

ГРОМАДСЬКІСТЬ ЗА ПРОЄВРОПЕЙСЬКІ 
ЗМІНИ В УКРАЇНІ

Інститут економічних досліджень та 
політичних консультацій

у співпраці з «Європейською правдою»

Громадські організації

Постійно діючий

https://goo.gl/tR7P9F
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Заявки мають відповідати одному або декільком
тематичним пріоритетам Фонду: розвиток
громадянського суспільства; верховенство права та
реформа в галузі права; прозорість органів влади;
громадська підтримка освітніх ініціатив; вирішення
конфліктів, зміцнення довіри та миру у суспільстві
права людини, у тому числі права меншин, ЛГБТ,
людей з інвалідністю та жінок; громадянська освіта;
розвиток виборчої системи; протидія торгівлі
людьми

ЗАГАЛЬНИЙ КОНКУРС ПРОЕКТІВ ФОНДУ 
СПРИЯННЯ ДЕМОКРАТІЇ

Посольство США

Українські неприбуткові та неурядові 
організації

Постійно діючий

https://goo.gl/vZU1Vn
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Дана програма відкриває нові можливості для
дослідницьких проектів, які здатні поліпшили
сільськогосподарську продуктивність, економічний
розвиток та енергетичну безпеку.
Пріоритетні теми досліджень:
Ветеринарія та здоров'я тварин: африканська чума
свиней/African Swine Fever (ASF) та Lumpy Skin
Disease (LSD);
Генетика тварин: передача ембріону, розвиток та
покращення породи в галузях свинарства та
скотарства;
Харчова промисловість: технології харчової
промисловості, використання різних інгредієнтів та
розробка і випробування нової продукції.

МІЖНАРОДНА ПРОГРАМА СТИПЕНДІЙ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ НАУК ТА 
ТЕХНОЛОГІЇ  НОРМАНА Е. БОРЛОУГА
Міністерство сільського господарства 

США (USDA)

Науковці, дослідники та розробники 
політичних програм

05.11.2017

http://bit.ly/2yDWzF5

http://bit.ly/2yDWzF5


Конкретні цілі програми включають: заохочення
інвестицій у нові технології, модернізацію
інфраструктури; удосконалення холодного
ланцюга/логістики з метою зменшення втрат після
збору врожаю; заохочення інвестицій МСП у
розробку нових продуктів, удосконалення
процесів/системи збуту, тощо відповідно до вимог
ринку; впровадження міжнародних стандартів
якості та безпечності сільськогосподарської
продукції; створення нових та/або розширення
напрямків діяльності діючих сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів; створення нових
робочих місць та підвищення продуктивності праці

ГРАНТИ ВІД ПРОЕКТУ USAID 
«ПІДТРИМКА АГРАРНОГО І СІЛЬСЬКОГО 

РОЗВИТКУ»

Кімонікс Інтернешнл Інк

Фермери

29.12.2017

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

ФОНД МАКАРТУР ПІДТРИМУЄ 
ІНІЦІАТИВИ ПО ЗБЕРЕЖЕННЮ І ЗАХИСТУ 

ДОВКІЛЛЯ

Фонд Джона і Кетрін Макартур

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

соціальні підприємства

Постійно діюча

https://goo.gl/M2m3ts
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Надання базової освітньої підтримки, спрямованої
на покращення освіти в аграрних громадах навколо
світу, в тому числі за рахунок підтримки шкіл,
бібліотек, наукових центрів, навчальних програм
для фермерів та академічних програм, які
збагачують чи доповнюють шкільні програми

ГРАНТОВІ ПРОГРАМИ ВІД ФОНДУ 
МОНСАНТО

Фонд Монсанто

Благодійні організації, громадські 
організації, приватні школи та приватні 

лікарні

Постійно діюча

http://goo.gl/h3oFu4
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Проект "Енергоефективність у громадах II (EEIM II)"
буде підтримувати до 20 муніципалітетів у
створенні та вдосконаленні власної системи
муніципального енергоменеджменту.
20 муніципалітетів матимуть змогу взяти участь у
новому проекті з листопада 2017 року до весни
2020 року. Міста з першого етапу проекту EEIM
будуть надавати підтримку у якості менторів,
передаючи знання та досвід своїм колегам.

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У ГРОМАДАХ II

Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Міста з населенням менше 50 тисяч 
мешканців

15.10.2017

http://bit.ly/2xKrHFZ

http://bit.ly/2xKrHFZ
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В рамках проекту USAID «Прозора
енергетика»запрошує вас взяти участь у конкурсі
ідей, присвяченому роботі з відкритими даними в
галузі енергетики.
Мета – створити і запустити продукти і рішення, які
б допомогли громадянам краще зрозуміти, що
відбувається в енергетичному секторі, отримувати
оперативну інформацію в доступному форматі,
реагувати на порушення.
Загальний фонд на реалізацію ідей становить
$30 000!

КОНКУРС ІДЕЙ C.O.D.E.

Аналітичний центр DiXi Group

IT – підприємства стартапи

10.10.2017

http://bit.ly/2g3eMFc

http://bit.ly/2g3eMFc


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

ФІНАНСУВАННЯ IT СТАРТАПІВ БІЗНЕС-
ІНКУБАТОРОМ WANNABIZ

WannaBiz

IT – підприємства стартапи

Постійно діюча

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

ГРАНТИ, КРЕДИТИ І ІНВЕСТИЦІЇ В 
АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ

Глобальний інноваційний фонд

Бізнес, органи влади, неурядові 
організації, соціальні підприємства 

Постійно діюча

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

ПІДТРИМКА СОЦІАЛЬНО-
ВАЖЛИВИХ ІТ-ПРОЕКТІВ

Швейцарська Конфедерація, Фонд 
Східна Європа (Україна) та Фонд 

Innovabridge (Швейцарія)

Фізичні особи, підприємці, стартапи

Постійно діюча

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

ГРАНТИ ВИШЕГРАДСЬКОГО ФОНДУ

Міжнародний Вишеградський фонд

Юридичні чи фізичні особи по всьому 
світу

Постійно діючий

http://goo.gl/hDeI5P
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конкурс спільних проектів фундаментальних
досліджень з наступних напрямів знань:
– математика, механіка, інформатика;
– фізика та астрономія;
– хімія;
– біологія і медична наука;
– науки про Землю та проблеми навколишнього
середовища;
– науки про людину і суспільство;
– наукові основи перспективних технологій.

УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКИЙ КОНКУРС 
ПРОЕКТІВ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ
Німецьким дослідницьким товариством 

та Державним фондом 
фундаментальних досліджень

Науковці/дослідники 

Діюча

http://bit.ly/2xKnfqM

http://bit.ly/2xKnfqM
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Міжнародний міждисциплінарний конкурс
наукових і творчих робіт імені Володимира Маняка і
Лідії Коваленко. Тема конкурсу: «Голодомор 1932–
1933 рр. – геноцид Українського народу в приватних
історіях і просторі культури».
Конкурс проводиться в номінаціях:
«Кращі творчі і дослідницькі роботи учнів 5–11 
класів ЗНЗ»;
«Кращі методичні розробки уроку/лекції та творчі 
роботи вчителів навчальних закладів та викладачів 
ВНЗ»;
«Кращі творчі і дослідницькі роботи студентів, 
аспірантів, науковців (віком до 35 років)».

КОНКУРС НАУКОВИХ І ТВОРЧИХ РОБІТ 
ПРО ГОЛОДОМОР

Міністерство освіти і науки

Учні, студенти, аспіранти, 
науковці (віком до 35 років)

15.11.2017

http://bit.ly/2yjAwr9

http://bit.ly/2yjAwr9
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Всесвітній тиждень космосу - це відзначення на
міжнародному рівні внеску науки і техніки в
поліпшення добробуту людини. У 1999 році
Генеральна Асамблея ООН оголосила про щорічне
проведення Всесвітнього тижня космосу з 4 по 10
жовтня.
Зареєструйте та якнайкраще проведіть свою подію
згідно з правилами конкурсу та отримайте змогу
виграти грант на суму до 10 000 гривень на
розвиток вашої організації та проведення наступних
космічних подій!

КОНКУРС ДО ВСЕСВІТНЬОГО ТИЖНЯ 
КОСМОСУ В УКРАЇНІ 2017

ГО “Асоціація музеїв космонавтики 
України”

Учні, студенти, аспіранти, 
науковці (віком до 35 років)

10.10.2017

http://bit.ly/2y6JkjE

http://bit.ly/2y6JkjE
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Головна ціль стажування: підвищення рівня
компетентності та кваліфікацій шляхом перейняття
кращого європейського досвіду щодо управління
сучасним навчальним закладом із застосуванням
європейської моделі LLP.
Ключовою метою LLP є отримання та актуалізація
професійних знань та навиків людей в сучасному
інформаційному суспільстві та побудова успішної
професійної кар’єри з врахуванням динамічності
ринку праці та світової економіки.

ЗАКОРДОННЕ СТАЖУВАННЯ 

Фундація Central European Academy 
Studies and Certification (CEASC)

Персонал українських ВНЗ, системи 
дошкільної, шкільної, професійної та 
післядипломної освіти, працівники 

структурних підрозділів МОН, 
Міністерства молоді та спорту

15.10.2017

http://bit.ly/2wsmVsZ

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

СТИПЕНДІЇ ДЛЯ МИТЦІВ І ДИЗАЙНЕРІВ

FABRICA

Митці та дизайнери (до 25 років, 
англійська мова)

Постійно діюча

http://bit.ly/2fzkO0D

http://bit.ly/2fzkO0D
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Програма стипендій у Facebook призначена для
заохочення та підтримки перспективних студентів-
аспыратнів, які займаються інноваційними та
релевантними дослідженнями в галузі інформатики
та інженерії.
Переможці Стипендії мають право на отримання
двох років навчання та плати за навчання, стипендії
у розмірі 37 000 доларів щороку та до 5000 доларів
США на підтримку конференцій.

THE FACEBOOK FELLOWSHIP PROGRAM

Facebook

Студентів-аспіранти

01.11.2017

http://bit.ly/2p09s8q

http://bit.ly/2p09s8q
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Wolfsonian, самостійне відділення Міжнародного
університету Флориди в Маямі, – музей- бібліотека і
дослідницький центр з великою колекцією творів
мистецтва. Щороку організація надає стипендії для
наукових досліджень. Дослідницькі стипендії
надаються на термін від трьох до чотирьох тижнів.
Грант покриває проживання, авіапереліт і засоби
для проведення самого дослідження. Терміни й
дати узгоджуються в індивідуальному порядку.
Повна оплата дослідження у Флориді.

ГРАНТ НА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 
У ФЛОРИДІ

The Wolfsonian Fellowship

Студентів-аспіранти

31.12.2017 щороку

http://bit.ly/2xVwK6b

http://bit.ly/2xVwK6b
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Можливість для студентів, які працюють над
дисертацією, провести первинні дослідження в The
Beinecke Library у Yale University. Програма може
тривати протягом 1, 2 або 3 місяців у період з 1
червня по 31 серпня 2018 року. У програмі можуть
брати участь студенти аспірантури або
докторантури, які закінчили навчання, склали
кваліфікаційні іспити й готові проводити
дослідження для захисту дисертації.
Організатори оплачують учасникам транспортні
витрати до Нью-Гейвена (США) і назад, а також
виплачують щомісячну стипендію обсягом у 3 000 $
для оплати проживання та харчування

ГРАНТ ДЛЯ АСПІРАНТІВ НА 
ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ В YALE 

UNIVERSITY

Yale University

Студентів-аспіранти

01.11.2017

http://bit.ly/2wtMj1d

http://bit.ly/2wtMj1d
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Стипендіальна програма ім. Макса Вебера – це
довгострокова постдокторська програма в галузі
соціальних і гуманітарних наук. Програма
проходить в університеті European University
Institute у Ф’єзоле неподалік Флоренції, Італія.
Серед основних переваг програми – освітній аспект,
у межах якого учасники програми зможуть брати
участь у семінарах та практичних заняттях
університету European University Institute. Програма
триває від 12 до 24 місяців.

СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА
ІМ. МАКСА ВЕБЕРА

European University Institute

Науковці

25.10.2017

http://bit.ly/2x9WQ1p

http://bit.ly/2x9WQ1p
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Університет Bournemouth University у Великій
Британії пропонує повну стипендію на здобуття
ступеня PhD. Стипендію можуть отримати студенти,
які бажають розробити нову програму для
смартфонів для оцінки стресу в повсякденному
житті. Програму використовуватимуть, щоб
досліджувати зв’язок між стресом і звичками в
харчуванні. Проект розрахований на 3 роки.
Повна стипендія, до складу якої входять 14 000 £ на
рік для оплати витрат на проживання

СТИПЕНДІЯ НА ЗДОБУТТЯ PHD У 
BOURNEMOUTH UNIVERSITY

Bournemouth University

Науковці

18.10.2017

http://bit.ly/2xV48dj

http://bit.ly/2xV48dj
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З 19 по 21 січня 2018 року 100-150 студентів з
різноманітних дисциплін культурного менеджменту
з різних європейських країн зустрінуться в Гамбурзі
на Arts Management Student Conference (AMSC), щоб
обговорити культурний ландшафт майбутнього і
обмінятись досвідом і практиками. На додаток
учасників чекає зустріч з міжнародними спікерами з
академічних та практичних сфер культурного
менеджменту. Конференція проходитиме в
Університеті музики та театру.
Офіційною мовою конференції є англійська.

ARTS MANAGEMENT STUDENT 
CONFERENCE

Institute for Cultural and Media 
Management (KMM).

Студенти

31.10.2017

http://bit.ly/2yDWzF5

http://bit.ly/2yDWzF5
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Під час навчання на 7-денній програмі у Женеві
учасники познайомляться з базовими
інструментами, які необхідні для розвитку та
зміцнення аналітичного центру. Дізнаються від
відомих експертів міжнародного рівня та матимуть
можливість відкрити для себе та познайомитися з
ключовими глобальними акторами, які розташовані
в Женеві.

ЗИМОВА ШКОЛА ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ 
АНАЛІТИЧНИХ ЦЕНТРІВ У ЖЕНЕВІ

Німецьким дослідницьким товариством 
та Державним фондом 

фундаментальних досліджень

Науковці/дослідники 

Дедлайн для участі 08.11.2017
Для отпримання стипендії 15.11.2017

http://bit.ly/2x8Wxsz

https://onthinktanks.org/events/winterschool/
http://bit.ly/2x8Wxsz
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Основна мета програми – ознайомлення учасників
із стратегічними підходами та правилами,
прийнятими в американських установах та
інституціях, що здійснюють контроль за
конкуренцією та захист споживачів, з особливим
акцентом на структуру, роль, завдання, функції
інституцій, а також джерела та принципи
фінансування. Навчальна програма допоможе
зміцнити інституційну спроможність АМКУ та інших
зацікавлених сторін і, в остаточному підсумку,
покращити бізнес середовище в Україні шляхом
забезпечення чесної конкуренції та захисту прав
споживачів.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 
СТАЖУВАННЯ У США

Агентство США з міжнародного розвитку 
(USAID)

Фахівці

до 16.10.2017

http://bit.ly/2hGkxw3

http://bit.ly/2hGkxw3
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Рада з науково-технічних досліджень Туреччини
(TÜBİTAK) надає стипендії міжнародним науковцям
/ дослідникам, які хотіли б провести семінари /
конференції / лекції або проводити науково-
дослідні роботи в Туреччині в галузі природничих
наук, технічних та технологічних наук, медичних
наук, Сільськогосподарські науки, соціальні та
гуманітарні науки. Метою програми є сприяння
науково-технічній співпраці Туреччини з країнами
майбутніх стипендіатів.

МІЖНАРОДНІ ГРАНТИ НА НАУКОВУ 
ДІЯЛЬНІСТЬ В ТУРЕЧЧИНІ

Німецьким дослідницьким товариством 
та Державним фондом 

фундаментальних досліджень

Науковці/дослідники 

Діюча

http://bit.ly/2fJAgdi

http://bit.ly/2fJAgdi
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Університет Британської Колумбії пропонує гранти
для охочих провести докторські дослідження у
сферах, пов’язаних із лісовим господарством.
Початок курсу – вересень 2018 року.
Грант: 70 000 CAD щорічно (тривалість програми – 4
роки)

ПРОГРАМА FUTURE FORESTS 
FELLOWSHIPS

Університет Британської Колумбії

Науковці/дослідники 

24.11.2017

http://bit.ly/2uSbBbx

http://bit.ly/2uSbBbx
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Організація The German Academic Exchange Service
(DAAD) пропонує стипендії для іноземних студентів
на програми магістратури та аспірантури в
університетах Німеччини.
Грант: щомісячна стипендія обсягом у 750 € для
кандидатів, які мають докторський ступінь,
стипендія становить 1 000 € на місяць; оплата
транспортних витрат; оплата медичного
страхування і страхування від нещасних випадків
(якщо ці витрати не оплачує інша організація)

СТИПЕНДІЇ DAAD НА НАВЧАННЯ У 
НІМЕЧЧИНІ

The German Academic Exchange Service

Випускники, що мають як мінімум два 
роки професійного досвіду

30.10.2017

http://bit.ly/1TAErkN

http://bit.ly/1TAErkN
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Дослідники та аспіранти з усіх країн можуть
подавати заявки на отримання федеральної
швейцарської стипендії на 2018-2019 роки. Для
участі слід подати необхідний пакет документів.
Стипендії Швейцарського Університету призначені
для молодих дослідників з-за кордону, які пройшли
ступінь магістра або доктора філософії, а також
іноземні художники, які мають ступінь бакалавра.

СТИПЕНДІЇ НА ПРОВЕДЕННЯ 
ДОСЛІДЖЕНЬ

Уряд Швейцарії 

Дослідники та аспіранти

05.12.2017

http://bit.ly/2uq0zq3

http://bit.ly/2uq0zq3
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Програма "Gaude Polonia" призначена для молодих
митців і перекладачів польської літератури з країн
Центрально-Східної Європи.
Стипендіальна програма триватиме у Польщі з 1
лютого до 31 липня 2018 року. Відбір стипендіатів
відбудеться шляхом конкурсу. Від кандидатів
вимагається володіння польською мовою,
щонайменше на початковому рівні.

СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА
"GAUDE POLONIA"

Національний Центр Культури у Варшаві 

Студенти, бакалаври, магістри

15.10.2017

http://bit.ly/2wpMJ9E

http://bit.ly/2wpMJ9E
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У програмі можуть взяти участь археологи,
антропологи, астрономи, екологи, геологи, біологи,
фотографи і всі зацікавлені збереженням
навколишнього середовища, тваринного світу,
архітектури.
Розмір гранту буде становити від 2 000 до 5 000$

ГРАНТИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ

National Geographic 

Дослідники віком від 18 до 25 років 

Діюча

http://bit.ly/2vIivh0

http://bit.ly/2vIivh0
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Творчі галузі відчувають значний розрив у
кваліфікації у сфері пересування креативності та
технологій. Цей заклик, який фінансується через
Creative Europe, сподівається затвердити
міждисциплінарний підхід на курсах магістрів та
університетів, розвиваючи міжгалузеві навчальні
програми, які поєднують технології з мистецтвом.
Модулі повинні об'єднувати мистецтво,
інформаційні та комп'ютерні технології з
підприємницькими навичками та діловими
можливостями. Очікується, що модулі принесуть
позитивні та довготривалі наслідки для розвитку
міжсекторальних підходів.

МОДУЛІ ДЛЯ МАГІСТРІВ В ГАЛУЗІ 
МИСТЕЦТВА ТА НАУКИ

Creative Europe

Магістри 

10.10.2017

http://bit.ly/2wpW4yu

http://bit.ly/2wpW4yu
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Seed Grant, стипендійна програма від Western NIS
Enterprise Fund (WNISEF) для студентів бізнес-шкіл,
склала рейтинг 50 найпрестижніших програм МВА в
США на основі даних U.S. News за 2015 рік. Усі
університети у списку входять у перелік закладів,
навчання у яких може профінансувати Seed Grant.
Seed Grant надає стипендію після зарахування
студента до університету, максимальний розмір
підтримки – до 100 тис. дол. США.

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

США

Western NIS Enterprise Fund (WNISEF)

Студенти

Постійно діюча

http://bit.ly/2wLzByf

http://bit.ly/2wLzByf
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Вперше в Україні – стипендіальна програма для
спортсменів «Sports and Study USA», що повністю
покриває вартість навчання у рейтингових вишах
США.
Коротко про стипендію: 100% покриття витрат на
навчання, проживання та тренування; участь у всіх
тренуваннях та іграх команди університету;
проживання і харчування на кампусі обраного
університу; диплом бакалавра чи магістра США за
будь-якою спеціальністю; можливість легально
залишитися у США після закінчення вишу.

СПОРТИВНА СТИПЕНДІЯ 
НА НАВЧАННЯ У США 

Агенція StudentLand TM

Спортсмени

15.10.2017

http://bit.ly/2wkpnEe

http://bit.ly/2wkpnEe
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Програма Чівнінґ – це глобальна стипендіальна
програма уряду Великої Британії, заснована в 1983
році з метою надати можливість отримати освіту у
вищих навчальних закладах Британії – переважно
на річних магістерських програмах – фахівцям, які
мають потенціал стати майбутніми лідерами,
управлінцями та тими, хто формують суспільну
думку.
Чівнінґ покриває такі витрати: плата за навчання,
щомісячна стипендія, подорож в обидві сторони
узгодженим маршрутом, “підйомні” по прибутті та
оплата за наднормативний багаж, додаткові
витрати на підготовку дисертації чи дипломної
роботи, вартість оформлення візи.

БРИТАНСЬКІ УРЯДОВІ СТИПЕНДІЇ 
ЧІВНІНҐ У 2018-2019 

НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Програма Чівнінґ, уряд Великої Британії

Студенти, магістри

07.11.2017

http://bit.ly/2wpPomX

http://bit.ly/2wpPomX
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Наукове Товариство ім. Шевченка призначатиме
ґранти у 2017 році для дослідницьких проєктів, які
стосуватимуться широкого кола питань, пов’язаних з
україністикою. І хоча пріоритети надаватимуться
проєктам у галузях гуманітарних і соціальних наук,
подання на дослідження в інших ділянках також
примайтимуться, якщо становитимуть вагомий
внесок в українську науку.

ҐРАНТИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ, УЧАСТИ У 
КОНФЕРЕНЦІЯХ, НАПИСАННЯ 

ДИСЕРТАЦІЙ

Наукове Товариство ім. Шевченка в 
Америці 

Молоді науковці, студенти

01.10.2017

http://bit.ly/2wx2kr2

http://bit.ly/2wx2kr2
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Мета цієї програми – знявши або знівелювавши
фінансові перешкоди, відкрити доступ молодим
талановитим менеджерам з України до кращих
знань в діловій сфері у США за умови готовності
стипендіатів повернутися після навчання на
батьківщину і інвестувати свої таланти у свою рідну
країну. Стипендія надається тим вихідцям з України,
кого вже зарахували на одну з 50 кращих програм
MBA. Кандидати мають право на отримання SEED
Grant, якщо вони погоджуються повернутися після
навчання в Україну, щоб жити та працювати тут
щонайменше на 3 роки, інвестуючи свої знання,
вміння та навички у трансформацію своєї країни.

СТИПЕНДІЯ ДЛЯ МОЛОДИХ 
УКРАЇНСЬКИХ ЛІДЕРІВ

Програма SEED Grant від WNISEF

Студенти

Постійно діюча

https://goo.gl/WQFeHE

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

СТАЖУВАНЯ, КУРСИ, 
ГРАНТИ ДЛЯ МЕДИКІВ

ГО "M-Gate"

Медики

Постійно діючий

https://goo.gl/3PNTGx

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

КОНКУРС НА БЕЗКОШТОВНЕ 
НАВЧАННЯ ПО PR

ГО «Вінницька обласна організація 
«Спілка підприємців «Стіна»

Студенти - журналісти

Щомісячно

https://goo.gl/eUWd8q

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

ПЯТЬ АГРАРНЫХ СТАЖИРОВОК В 
ЕВРОПЕ

Міністерство сільського розвитку 
федеральної землі Бранденбург 

Студенти сільськогосподарських 
університетів

Постійно діючий

https://goo.gl/2gZmKL

https://goo.gl/2gZmKL
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Програма Рейгана-Фаселла надає можливість
провести п’ять місяців у Вашингтоні – для
виконання незалежних досліджень в галузі
демократії в окремій країні або регіоні. Учасникам
програми надається щомісячна стипендія, медична
страховка та компенсація витрат на авіаквитки в
обидва кінці

СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА РЕЙГАНА-
ФАСЕЛА (США)

Національний фонд на підтримку 
демократії (NED)

Активні борці за демократію, вчені та 
журналісти

15.10.2017

https://goo.gl/S2hZt9

https://goo.gl/S2hZt9
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рамках Національної стипендіальної програми
Словацької Республіки для підтримки мобільності
студентів та аспірантів, викладачів ВНЗ, дослідників
і митців оголошено про початок подання заявок на
здобуття стипендій на навчання, дослідницьке і
лекційне стажування у Словаччині в 2017/2018
академічному році.

СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ 
СТАЖУВАННЯ У СЛОВАЧЧИНІ

Національна стипендіальна програма 
Словацької Республіки 

Студенти та аспіранти, викладачі ВНЗ, 
дослідники і митці

31.10.2017

https://goo.gl/trXXHj

https://goo.gl/trXXHj
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Яка діяльність підтримується:
– Грант для міжнародної разової діяльності;
– Грант для річного плану роботи (кількість
міжнародних заходів в рамках робочого плану буде
враховуватися максимум до 2 на робочий план);
– Одна навчальна сесія в програмі європейських
молодіжних центрів (Страсбург чи Будапешт)
протягом трирічного базового періоду

ОСВІТНЯ ПІДТРИМКА МОЛОДІЖНИХ 
НУО

Європейський молодіжний фонд (EYF)

Міжнародні молодіжні НУО та 
міжнародні мережи

01.10.2017

https://goo.gl/27Rnwy

https://goo.gl/27Rnwy


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

ПРОСВІТНИЦТВО ЧЕРЕЗ МЕДИЦИНУ

«Захист Патріотів»

Лікарі, військовослужбовці, цивільні

Постійно діючий

https://goo.gl/qUabcH

107

https://goo.gl/qUabcH


Проведення досліджень в університетах, наукових
та дослідницьких інституціях США на період від
трьох до дев'яти місяців. У конкурсі можуть брати
участь кандидати та доктори наук; діячі культури,
фахівці з бібліотекарства, журналісти та юристи;
дослідники без наукового ступеня з досвідом
роботи не менше п'яти років та аспіранти або
здобувачі напередодні захисту, які отримають
науковий ступінь до початку гранту

FULBRIGHT SCHOLAR PROGRAM

Програма академiчних обмiнiв iменi 
Фулбрайта в Українi

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

15 жовтня щороку

https://goo.gl/tGgzYo

108

https://goo.gl/tGgzYo


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

СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА ТІЛЯ

THE THIEL FELLOWSHIP

Молоді підприємці 

31 грудня щороку

https://goo.gl/xqzJNj

109

https://goo.gl/xqzJNj


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

СТИПЕНДІЯ НА НАВЧАЛЬНУ 
ПРОГРАМУ ДЛЯ ПЕДІАТРІВ

Клуб Ділових Людей 

Лікарі-педіатри, фахівці в сфері 
педіатричної ендокринології

Постійно діюча

https://goo.gl/YZjhSm

110

https://goo.gl/YZjhSm


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

ГРАНТ ДЛЯ ДОСЛІДНИКІВ У СФЕРІ 
НЕЙРОНАУКИ

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

Науковці

Постійно діюча

https://goo.gl/JG2uQr

111

https://goo.gl/JG2uQr


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

CТИПЕНДІЇ МОЛОДИМ НАУКОВЦЯМ 
CIMO

Центр міжнародної мобільності 

Фізичні особи, ЗМІ, Науковці 

Постійно діюча

https://goo.gl/bN2AZW

112

https://goo.gl/bN2AZW


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

ПРОГРАМИ ІМЕНІ ФУЛБРАЙТА

Fulbright Graduate Student Program

Фізичні особи, ЗМІ, Науковці 

Постійно діюча

https://goo.gl/rY57M2
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https://goo.gl/rY57M2


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

АГЕНСТВО З МІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА ІЗРАЇЛЮ МАШАВ

МАШАВ

Бізнес, громадські організації, неурядові 
організації, соціальні підприємства

Постійно діюча

https://goo.gl/hPgYqb

114

https://goo.gl/hPgYqb


Фонд імені Фріца Тіссена надає стипендії молодим
науковцям на проведення досліджень у вищих
навчальних закладах та некомерційних організаціях
на території Німеччини. Фонд заохочує двостороннє
наукове співробітництво із залученням німецьких та
закордонних університетів.
Стипендія охоплює цілий ряд гуманітарних,
соціальних і природничих наук, серед яких: історія,
лінгвістика, філософія, економіка, соціологія,
політологія, міжнародні відносини, медицина та ін.

СТИПЕНДІЇ МОЛОДИМ НАУКОВЦЯМ

Фонд імені Фріца Тіссена

Молодь, науковці 

Постійно діюча

https://goo.gl/4JYJj9

115

https://goo.gl/4JYJj9


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

50 НАЙПРЕСТИЖНІШИХ ПРОГРАМ МВА

Western NIS Enterprise Fund (WNISEF)

Студенти

Постійно діюча

http://wnisef.org
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http://wnisef.org/


Мікрофінансування для українських НУО або
місцевих органів влади. Максимальна сума гранту
становить 15 000 євро. Грант може становити до
100% від загальної суми прийнятних витрат проекту.
Мета мікрофінансування — швидко реагувати на
короткострокові потреби в пріоритетних країнах і
підвищити потенціал їх урядових та муніципальних
установ, а також неурядових організацій і фондів,
що діють в громадських інтересах

МІКРОФІНАНСУВАННЯ ДЛЯ 
УКРАЇНСЬКИХ НУО

Міністерство закордонних справ Естонії

Неурядові організації

Постійно діюча

https://goo.gl/apiYU7

117

https://goo.gl/apiYU7


Програма надає можливість новим, молодим та
амбіційним підприємцям набувати навичок i знань
у досвідчених підприємців, які володіють малими
підприємствами в інших країнах-учасницях цієї
Програми

ПРОГРАМА ЕРАЗМУС ДЛЯ МОЛОДИХ 
ПІДПРИЄМЦІВ

Європейський Союз

Нові підприємці

Постійно діючий

http://goo.gl/0DDhAi

118

http://goo.gl/0DDhAi


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

СТИПЕНДІЇ УНІВЕРСИТЕТУ NANYANG 
TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

Університет Nanyang Technological 
University, Сінгапур

Студенти зі всього світу

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

липня та 31 січня

http://goo.gl/83y7wN
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http://goo.gl/83y7wN


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

ПРОГРАМА «КРЕАТИВНА ЄВРОПА»

Європейський Союз

Українські організації в сфері культури та 
креативності або кіноіндустрії

2017-2020

http://goo.gl/Osloq3

120

http://goo.gl/Osloq3


Висвітлення зв’язків між Сполученими Штатами та
Україною, зміцнення двосторонніх відносин та
взаєморозуміння між людьми двох країн за
допомогою культурних, мистецьких та освітніх
програм

ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Посольство США в Україні

Українські неприбуткові організації, а 
також фізичні особи

Постійно діючий

http://goo.gl/TJBaOz
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http://goo.gl/TJBaOz


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

КИЇВСТАР ФІНАНСУЄ РОЗВИТОК 
ОСВІТНІХ ІДЕЙ

Київстар

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

цікавить розвиток точних наук

Постійно діючий

https://goo.gl/eyZEWa

122

https://goo.gl/eyZEWa
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Чекаємо на Ваш feedback! 
Нам важлива Ваша думка!

Долучайтесь до змін та поширюйте
інформацію

zbirnikMTD@ukr.net

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

+38 (06452) 2-30-35

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

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

