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№
Назва організації. Назва 

конкурсу
Мета та напрямки конкурсу проектів Примітки Строки Фінансування Сайт 

1.

Конкурс спільних українсько-

австрійських науково-дослідних 

проектів

Метою Програми є сприяння встановленню та розвитку якісного науково- технологічного 

співробітництва між групами науковців обох країн.

Партнери проекту:

1. З українського боку реалізацією програми керує Міністерство освіти і науки

України.

2. З австрійського боку – Федеральне Міністерство науки, досліджень і

економіки Республіки Австрія та Австрійське Агентство міжнародного

співробітництва в галузі освіти та досліджень.

До участі у конкурсі приймаються проекти відповідно до пріоритетних напрямів розвитку 

науки і техніки в Україні, а саме:

• Фізика високих енергій;

• Екологія;

• Біотехнології;

• Інформаційні та комунікаційні технології;

• Нанофізика і нанотехнології;

• Гуманітарні та соціальні науки.

15 травня 2016 р. За запитом

http://mon.gov.ua/usi-

novivni/povidomlennya/2016/03/10/ogoloshuet

sya-konkurs-spilnix-ukrayinsko-avstrijskix-

naukovo-doslidnix-proektiv/

2.

СЕІ оголошує конкурс проектів 

направлених на співпрацю по 

лінії спільного фінансування

Державні та приватні оргінзації, зареєстровані в країнах, що входять до Центрально-європейської 

ініціативи, а також міжнародні та регіональні організації мають можливість звернутися до Фонду CEI 

для підтримки іноваційних проектів, що направлені на розвиток мобільності та створення мереж. 

Проекти повинні бути направлені на нарощування потенціалу, шляхом передачі та обміну 

ноу-хау серед держав, що не входять до країн-членів CEI.

Діяльність може мати форму конференцій, семінарів, практикумів та навчальних заходів.

Срок реалізації проектів: 1.01-31.12.2017 р.

23 травня 2016 р. 400 000 євро
http://www.cei.int/content/cei-launches-call-

proposals-co-financing-cooperation-activities-0

3.

Конкурс на отримання міні-

грантів з розробки навчальних 

програм проекту ХУМРА

Конкурс спрямований на розвиток і зміцнення освіти в області прав людини, стимулювання 

викладачів та тренерів в області прав людини до використання інноваційних інструментів, 

професійної та непрофесійної анімації, а також підвищення зацікавленості вчителів і співробітників 

різних освітніх установ у тематиці прав людини.

Міні-гранти виділяються на розробку і реалізацію навчальних програм, серії занять (не менше 3 

занять) на тему прав людини з використанням анімації проекту ХУМРА.

До участі запрошуються:

- Учасники мережі едукаторів / мережі партнерів проекту ХУМРА

- Громадські активісти, зацікавлені у просвітницькій роботі у сфері прав людини

- Педагоги, що мають досвід роботи за тематикою прав людини чи викладання суспільно-

правових дисциплін

- Співробітники та волонтери громадських організацій 

- Співробітники державних установ культури та освіти 

25 травня 2016 р.

Сума міні-гранту до 500 €.

Загальний грантовий фонд конкурсу: 3 

000 €.

http://humra.org/ua/media

4.

Конкурс на отримання міні-

грантів в рамках проекту 

«ХУМРА - історії про 

права людини»

Конкурс спрямований на покращення іміджу прав людини, розвиток та зміцнення освіти у сфері прав 

людини, а також на підвищення інтересу діячів культури та мистецтва до соціально значущих тем.

Міні-гранти призначаються на створення професійної анімації з метою сприяння розвитку анімації як 

вектора демократизаційних процесів, розмаїття та дотримання прав людини в контексті примирення 

та врегулювання конфліктів.

До участі запрошуються: художники-мультиплікатори, професійні анімаційні студії, 

студенти за фаховим напрямком художник-аніматор, режисер анімаційного кіно та інших 

суміжних напрямків.

До участі беруться  індивідуальні та колективні заявки.Можливі теми анімаційного 

фільму: 

- Історія/історії про те, чому важливо знати про права людини

- Основні події та віхи історії прав людини

- Права людини - універсальна цінність і система прав для всього людства.

- Права людини в моєму житті або що кожен з нас може зробити для захисту прав 

людини.

25 травня 2016 р.

Сума міні-гранту до 500 €.

Загальний грантовий фонд конкурсу: 

12 000 €, який буде розділений між 

трьома переможцями конкурсу по 

4000 € відповідно.

http://www.gurt.org.ua/news/grants/32224/

5. Грант на видання книги

З метою сприяння розвитку та популяризації української науки й освіти Видавничий дім "Києво-

Могилянська академія" спільно з партнерами оголошує конкурс на отримання гранту для видання 

наукової, науково-популярної та навчальної літератури у  2016-2017 рр.

Умови участі в конкурсі:

1. До розгляду приймаються не публіковані раніше роботи з гуманітарних та економічних 

дисциплін українською мовою.

2.Додатковою перевагою при розгляді пропозицій вважатиметься наявність рецензій, 

рекомендацій, грифів.

25 травня 2016 р. За запитом http://sbiz.club/1036?_utl_t=fb

6.

Посольство Канади оголошує 

відкриття програми Канадського 

фонду місцевих ініціатив на 2016-

2017 рік

Пріоритети конкурсу:

- закріпленння інклюзивного та підзвітного врядування, мирного плюралізму та поваги до 

різноманітності і відстоювання прав людини;

- сприяння гендерній рівності та розширенню прав і можливостей жінок і дівчат;

- вирішення проблеми зміни клімату і підвищення екологічної стійкості;

- стимулюваня сталого і "зеленого" економічного зростання;

- підтримка стабільності та безпеки.

До участі запрошуються українські громадські об'єднання чи організації, які повинні 

надати відповідні реєстраційні документи, мати діючий банківський рахунок,бути 

спроможними продемонструвати реальну користь для цільової аудиторії/ клієнтів, 

особливо для жінок, дітей, молоді, меншин, інвалідів та/чи людей похилого віку.

Заявки на фінансування мають бути подані електронною поштою та в друкованому 

вигляді (2 примірники) поштою до посольства Канади в Україні.

29 травня 2016 р.

Максимальна сума гранту - 50 тис. 

канадських доларів.

Середній розмір гранту - 5-35 тис. 

канадських доларів.

http://www.prostir.ua/?grants=posolstvo-kanady-

oholoshuje-vidkryttya-prohramy-kanadskoho-

fondu-mistsevyh-initsiatyv-na-2016-2017-rik

7.

Гранти від Британської Ради для 

організацій, що працюють у 

сфері культури

У рамках своєї щорічної мистецької програми Британська Рада бажає підтримувати участь України в 

програмі Creative Europe («Креативна Європа»), пропонуючи невеликі гранти на дослідження / 

подорожі британським або українським культурним організаціям для розгляду можливостей 

співробітництва одне з одним та подання спільної заявки на програму Creative Europe.

Британська Рада хоче спростити доступ України до нових можливостей фінансування у великих 

масштабах, доступних під егідою Creative Europe, а також підтримати розвиток тіснішого партнерства 

між культурними спільнотами в обох країнах.

Британська Рада пропонує гранти для фінансування подорожей і проживання на два 

візитиміж британськими та українськими установами. Це можуть бути або два окремі 

візити (у будь-якому напрямку), що здійснюватиме одна особа, або один візит двох осіб. 

Ця можливість відкрита зареєстрованим українським та британським культурним 

установам і іншим галузевим організаціям (торговим об’єднанням, креативним 

підприємствам) з наявними міжнародними зв’язками, які планують розширити своє 

співробітництво і подати заявку на Creative Europe.

31 травня 2016 р. £2,400 http://www.britishcouncil.org.ua/en/cda

8.
Грант від Національного фонду 

підтримки демократії (NED)

Фінансування в рамках Фонду направлене на неурядові організації у всьому світі, що працюють на 

користь демократичних цілей та зміцнення позицій демократичних інститутів.

NED підтримує неурядові організації, серед яких можуть бути громадські організації, асоціації, 

незалежні медіа-ресурси та інші організації.

Напрямки проектів для фінансування:

- розвиток і захист прав людини і законності

- зміцнення демократичний формацій та цінностей

- забезпечення звітності та прозорості

- підтримку громадських організацій

- зміцнення демократичних політичних процесів та інститутів

- підтримку громадянської грамотності

- сприяння вирішенню демократичних конфліктів

- сприяння свободі асоціацій

- підтримку глобальної ринкової економіки

17 червня 2016 р. Відповідно до запиту http://www.ned.org/apply-for-grant/ru/

9.

Річна програма національних 

обмінів, зорієнтована на 

активізацію контактів між 

регіонами України

Програма зорієнтована на активних громадян, для яких інтенсивна співпраця та конструктивний 

діалог між різними регіонами України – сходом, заходом, центром, півднем і північчю.

Програма покликана сприяти всебічній співпраці соціально-активних громадян, насамперед молоді, 

на міжрегіональному рівні через:

- творче і терпиме переосмислення розмаїтої історичної та культурної спадщини;

- аналіз та переосмислення своєї індивідуальної та регіональної ідентичності;

- розвінчування навіяних пропагандою стереотипів;

- порозуміння і протистояння пропагандистським кліше;

- контакти між людьми;

- обміни досвідом, відчуттями, переживаннями, поглядами;

- спільні обговорення стратегії розвитку країни.

Приклади можливих форматів (перелік неповний)

1. Зустрічі, дискусії у студентських клубах, коворкінгах, прес-клубах, конференц-залах, 

бібліотеках.

2. Фотовиставки, презентації блогів, книжок, відеофільмів про важливі для країни спільні 

і спірні теми.

3. Спільні журналістські міжрегіональні програми, публікації, серії інтерв’ю.

4. Модеровані дискусії на тему особистої та регіональної ідентичності мешканців східних 

та західних областей України, героїв/взірців для наслідування, як ці герої формують нашу 

ідентичність та поведінку.

01 вересня 2016 р.
Максимальна сума гранту на 

здійснення обміну –7000 грн.
http://www.kultura.org.ua/?p=1058

ГРАНТИ

ЗВЕДЕНИЙ МОНІТОРИНГ ГРАНТОВИХ ПРОГРАМ

доступних для Вінницької області

станом на 06.05.2016 р.

Центр розвитку інвестиційної 
спроможності та залучення ресурсів 

http://www.kultura.org.ua/?p=1058
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10.

Грантова програма з підтримки 

проектів, спрямованих на 

розвиток демократії

Community of Democracies запрошує організації подавати заявки на фінансування, в рамках CD-

UNITED program. Програма передбачає фінансову підтримку проектів, спрямованих на підтримку та 

зміцнення демократії.

Тема цього року: "Демократія в дії": розширення простору для діяльності громадянського суспільства. 

Більшість організацій, які працюють з темами, що пов'язані з основними цінностями і 

правами людини, закріплені у Варшавській декларації, мають право на фінансування.

Заявки заповнюються англійською мовою.

31 грудня 2016 р.
Загальний бюджет програми - 

$272,000

http://www.community-

democracies.org/Working-for-

Democracy/Initiatives/CD-UNITED

11.
Гранти з організаційного 

розвитку ОГС

Гранти для організаційого розвитку надаються на конкурсній основі у межах проекту "Платформа 

ровитку громадянського суспільства" (далі Платформа Маркетплейс), який впроваджується завдяки 

фінансуванню Агенства США з міжнародного розвитку (USAID).

Користуючись Платформою Маркетплейс, ви можете:

- провести оцінку організаційної спроможності, що дозволить визначити основні потреби та скласти 

індивідуальний план розвитку вашої організації (детальніше дивіться сторінку "Інструмент 

самооцінки та планування розвитку організаційного потенціалу").

- отримати грант з організаційного розвитку та "придбати" за нього тренінг, консультацію, семінар, 

експертну допомогу чи інші необхідні послуги, які відповідатимуть індивідуальним потребам вашої 

організації та допоможуть виконати власний план організаційного розвитку.

Через конкурс грантів Платформа Маркетплейс має на меті посилити ОГС, які є 

активними у суспільстві та зацікавлені у власному організаційному розвитку. Більш 

спроможні ОГС - здатні розробляти та/або виконувати якісніші проекти та програми, що 

приводять до значущих соціальних змін у суспільстві.

Протягом року до 7 000 доларів
http://cd-platform.org/publications/1284-granti-z-

organizatsijnogo-rozvitku-ogs

12.
Малі гранти від Посольства 

Словацької Республіки

Проектні пропозиції мають відповідати пріоритетам програми:

- реформа управління державними фінансами, податкова реформа, управління та використання 

фінансових інструментів ЄС

- реформа сектору безпеки

- енергетична безпека та перехід на альтернативні ресурси

- підтримка ринкового середовища та розвиток малого та середнього підприємництва 

- охорона вод, управління водними ресурсами та відходами

- продовольча безпека - прийняття стандартів ЄС

- децентралізація та реформа державного управління

- побудова громадянського суспільства та співпраця між урядовими і неурядовими організаціями

Максимальна тривалість проекту - 6 місяців.

Формуляр проектної заявки подається англійською мовою, разом із обов’язковими 

додатками (копія свідоцтва про реєстрацію організації, біографії працівників, які беруть 

участь в реалізації проекту).

Заявки надсилаються електронною поштою, а також у паперовому вигляді на адресу 

Посольства Словацької Республіки в Україні.

Протягом року 5 000 євро http://www.mzv.sk/kyjev

13.

Правозахисний центр «Поступ».

Програма грантів допомоги для 

активістів та правозахисників

Мета конкурсу проектів - забезпечення безпеки активістів і правозахисників, які постраждали або 

отримують погрози і можуть постраждати у зв’язку зі своєю професійною діяльністю в Луганській та 

Донецькій областях, а також на території Автономної Республіки Крим. 

Хто може отримати допомогу: 

1. Члени громадських організацій та ініціатив, активістських груп; 

2. Журналісти; 

3. Лідери і члени органів самоорганізації населення; 

4. Жертви тортур, жорстокого поводження та члени їх сімей; 

5. Люди, що продовжують роботу в зоні конфлікту, а також люди, що виїхали із зони 

конфлікту і допомагають у його вирішенні. 

Цей список не є вичерпним. Кожна заявка, що надійшла до нас буде розглянута. 

Заявки приймаються на 

постійній основі

Максимальний обсяг фінансування - 

2000 EUR. В екстрених випадках, сума 

може бути збільшена. 

http://goo.gl/qiNoVi

14.
Посольство США в Україні.

Фонд розвитку українських ЗМІ

Програма "Фонд розвитку українських ЗМІ" адмініструється Відділом преси, освіти та культури 

Посольства США в Україні. Кошти фонду спрямовані на підтримку вільних і незалежних ЗМІ в 

Україні та допомогу українським журналістам, медіа-організаціям і недержавним організаціям, які 

працюють над проектами, пов'язаними з медіа.

Пріоритети Фонду розвитку ЗМІ спрямовані на:

- Підвищення якості журналістської освіти 

- Покращення професійних стандартів серед журналістів

- Створення сприятливого середовища для розвитку українських медіа 

Фонд розвитку українських ЗМІ приймає заявки від незалежних українських ЗМІ - 

друкованих, теле-, радіо- та Інтернет-ресурсів. Державні, комунальні або партійні ЗМІ під 

фінансування не підпадають. Програма також надає індивідуальні гранти журналістам та 

представникам українських медіа, незалежно від їхнього статусу. Недержавні організації 

можуть претендувати на отримання фінансування, якщо їхні проекти безпосередньо 

сприяють розвиткові українських медіа.

Період виконання проекту може тривати від 1 до 12 місяців.

Протягом року до 24 000 дол. США http://goo.gl/WnFWDu

15.
Посольство США в Україні.

Фонд сприяння демократії

Мета конкурсу проектів - підтримка перспективних проектів, призначених сприяти демократичним 

перетворенням та побудові громадянського суспільства в Україні

Напрямки проектних пропозицій:

Права людини;    підтримка громадських ініціатив; розвиток виборчої системи; Освіта виборців та 

моніторинг виборів, навчання членів виборчих комісій тощо; антикорупційна діяльність та прозорість 

уряду; запобігання торгівлі людьми; рівність жінок, етнічних та інших меншин.

Гранти надаються виключно українським організаціям, що мають статус недержавних та 

неприбуткових, та зареєстровані у відповідності до українського законодавства. До таких 

належать: громадські організації (асоціації), благодійні фонди та аналітичні центри.

Грантові заявки необхідно подавати англійською та українською мовами.

Тривалість проекту не має перевищувати одного року. 

Протягом року (заповнюється он-

лайн заявка)
до 24.000 у.е. http://goo.gl/mrWNv0 

16.

Міністерство закордонних справ 

Естонії.

Мікрофінансування для 

українських НУО або місцевих 

органів влади

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. 

Напрямки проектних пропозицій:

• освіта

• охорона здоров'я

• мир і стабільність

• розвиток демократії і верховенство закону

• економічний розвиток

• екологічно сприятливий розвиток

• інформування громадськості та глобальна освіта

Хто може подавати пропозиції? 

- урядові або місцеві органи влади 

- НУО

Заявник повинен подати свої проектні пропозиції естонською або англійською мовою до 

Посольства Естонії в Україні. 

Грант може становити до 100% від загальної суми прийнятних витрат проекту. 

Немає до  15 тис. євро
http://goo.gl/9QMZn4

17.

Грант від Глобального 

інноваційного фонду на 

підтримку соціальних інновацій

Глобальний інноваційний фонд – це незалежна некомерційна організація, яка інвестує в соціальні 

інновації. GIF відкритий для фінансування широкого спектру інноваційних організацій та проектів на 

різних стадіях їх розвитку, починаючи від ранніх етапів розробки проекту, до промислового чи інших 

видів впровадження

Фонд підтримує проекти на етапі:

1. Реалізації нової ідеї, надаючи стартову фінансову підтримку для підтримки та запуску 

проекту.

2. Тестування проекту, фінансуючи інновації, що вже продемонстрували свої результати.

3. Розширення мережі проектів, що вже були реалізовані.

Немає від 50 000 до 15 000 000 доларів http://www.globalinnovation.fund/

18.

The ABILIS Foundation. 

Фінансування організацій у 

справах людей з обмеженими 

можливостями

Мета конкурсу проектів - підтримка людей з обмеженими можливостями, захист їх прав та свобод, 

права на самостійне життя і економічну самодостатність.

Пріоритет надається проектам, які виступає за права людей з обмеженими можливостями, а також 

заходів, що розроблені і реалізуються організаціями жінок з інвалідністю.

Подавати проектні заявки можуть громадські організації, керівні органи яких 

складаються з людей з обмеженими можливостями.

Подача проектних пропозицій проходить у два етапи:

1. Подача ідеї.

2. В разі підтримки ідеї фондом, надається до заповнення повна форма проектної 

пропозиції.

Немає
від 500 до 10 000 євро http://goo.gl/I1Y8z5 

19.
The Coca-Cola Foundation.

Community Support Opportunity

Підтримка проектів, спрямованих на підвищення якості життя  громад.

Пріорітетами інвестиційної політики компанії є проекти направлені на ефективне використання 

водних ресурсів, підтримка активного способу життя, переробку та утилізацію відходів, освіту.

Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО)
Немає

Необмежені http://goo.gl/Zd3rz8 

20.
Фонд Ч. Ст. Мотта.

Громадянське суспільство

Мета конкурсу проектів - піддтримати зусилля, спрямовані на  посилення  справедливості,  рівності 

 прав і підтримку в суспільстві

Напрямки проектних пропозицій: зміцнення благодійності (філантропії) та громадського сектору; 

підвищення активності громадськості.

Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО) Потягом року від 15 тис. доларів http://goo.gl/KvGQox 

http://www.mzv.sk/kyjev
http://goo.gl/qiNoVi
http://goo.gl/WnFWDu
http://goo.gl/mrWNv0
http://goo.gl/9QMZn4
http://goo.gl/I1Y8z5
http://goo.gl/Zd3rz8
http://goo.gl/KvGQox
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21.

Уряд Нідерландів.

Фонд захисту людських прав. 

Малі гранти

Підтримка проектів щодо захисту прав людини в рамках програми "Повага прав людини"

Напрямки проектних пропозицій: захист людських прав; рівні права для людей нетрадиційної 

орієнтації (лесбіянки, геї, бісексуали і т.д); участь жінок у політиці та профілактика насилля над 

жінками; боротьба з найбільш серйозними порушеннями прав людини (смертна кара і катування); 

свобода думки і слова та свобода інтернету; свобода віросповідання та переконань; права людини та 

розвиток; розвиток бізнесу та прав людини, включаючи дитячу робочу силу.

Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО) Потягом року
Максимальний розмір гранту – EUR 

499,000
https://www.government.nl/

22.

Microsoft.

Програма Microsoft Software 

Donation

Мета конкурсу проектів - підтримка інституцій громадянського суспільства та підвищення 

ефективності їх діяльності, шляхом надання  ліцензійного програмного забезпечення

Програмне забезпечення надається тільки на наявні та зареєстровані комп’ютери, які належать 

організації.За умовами програми операційна система не постачається, надається лише її оновлення 

(upgrade) до останньої версії. Скористатися цим оновленням можна, лише якщо на комп’ютерах 

встановлено ліцензійну операційну систему Windows будь-якого випуску.

Якщо ваша організація використовує контрафактну ОС Windows і хотіла б її легалізувати, вкажіть це 

у вашій заяві. Легалізація ОС для організації надається лише один раз.

Взяти участь у цій програмі може кожна громадська організація, що має статус

благодійної в країні реєстрації.
Потягом року

Безкоштовне ліцензійне програмне 

забезпечення Microsoft
http://goo.gl/qg6rDh 

23.

Міністерство закордонних справ 

Нідерландів. Matra European 

Partnership Programme 2014

Мета - підтримка реформ на шляху до плюралістичної демократії за участі громадянського 

суспільства.

Напрямки проектних пропозицій: 

- вдосконалення законодавства, викорінення корупції, забезпечення інклюзивного уряду та 

забезпечення належної правозастосовної практики у сфері правопорядку, земельної реформи;

- забезпечення вільних і справедливих виборів;                                                                                                          

- забезпечення свободи слова та зміцнення незалежних професійних ЗМІ;                                              

- покращення підзвітності державних установ і громадського нагляду за публічною діяльністю 

адміністрації та органами місцевого самоврядування, включаючи моніторинг виконання 

законодавства.

Кандидати повинні відповідати наступним вимогам:

• мати достатню послужний список і управлінський потенціал та досвід в обраній галузі

втручання;

• бути в змозі продемонструвати позитивний вплив на дотримання законності та доброго

управління в Україні;

Проектна пропозиція повинна задовільняти такі критерії:

• вирішити одну або більше з вищезазначених тем;

• демонструють зміну рішень потенціал у вибраній сфері;

• визначити стратегії, які забезпечують стійкість втручання / заходи;

• бути розроблені відповідно до форми заявки;

• бути реалізовані протягом 12 місяців;

• визначити власні фінансові ресурси організації, що виділяються з пропонованим

проектом (не менше 15% від загального бюджету).

Потягом року 650 000,0 - 1 100 000,0 грн. http://goo.gl/HCxO6A

24.

Європейський фонд за

демократію. Підтримка

демократичних процесів

Мета конкурсу проектів - підтримка місцевих демократичних ініціатив.

Напрямки проектних пропозицій: трансформаційні процеси; підримка демократії.
Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО) Немає 10 000 до 150 000 євро http://goo.gl/yxOE46

25.

Глобальний дитячий фонд. 

Конкурс: «Надання послуг 

вразливим групам дітей»

Мета - підтримка інноваційних локальний організацій, що працюють з вразливими групами дітей. 

Сфери інтересів: 

- жертви торгівлі дітьми, діти-біженці, дитяча робоча сила; 

- молодь та підлітки (вразливі групи); 

- професійно-технічна і початкова освіта; 

- ВІЛ/СНІД; 

- Інваліди.

Подавачі - громадські організації. Спершу в режимі онлайн подається лист зацікавленост 

(на офіційному сайті). В разі відповідності проекту пріоритетам фонду, буде надіслана 

аплікаційна форма для детального опису проекту.

Лист зацікавленості можна 

надсилати протягом усього року
від $25,000 дo $75,000 http://www.globalfundforchildren.org/

26.

Європейська молодіжна

фундація. Грант для неурядових

організацій

Запропоновані пілотні проекти:

– повинні бути «інтервенційними», тобто їх діяльність повинна бути спрямована на соціальні зміни,

які залучають молодь на місцевому рівні;

– діяльність за проектом повинна мати чіткі зв'язки або вплив на місцевому рівні;

– повинні бути розроблені на місцевому, регіональному або національному рівні (тобто міжнародні

громадські організації не можуть подаватись на отримання гранту).

Спільна рада з питань молоді Ради Європи прийняла рішення про те, що особлива увага

при розгляді питань щодо виділення грантів має бути приділена пілотним проектам

українських громадських організацій або європейськими громадськими організаціями, які

мають бажання спрацювати з українськими громадськими організаціями у зазначених

сферах.

Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО), діяльність яких

направлена на роботу з молоддю віком 15-30 років.

Немає
Максимальна сума гранту – 10 000 

євро.
http://goo.gl/i98ksH

27.

Проект «Адвокація та 

підвищення спроможності уряду 

в сфері міграції». Конкурс на 

отримання малих 

грантів/стипендій

Програма малих грантів спрямована на підтримку ініціатив з підвищення кваліфікації, отримання 

знань та навичок шляхом проходження практичного чи теоретичного навчання на базі міжнародних, 

європейських організацій інституцій чи НГО, що працюють чи проводять навчання в сфері захисту 

прав мігрантів чи адвокації.

Програмна тематика:

1.  «Практичне застосування законодавства та захист прав мігрантів». Специфічною метою 

навчання є отримання навичок та знань щодо застосування міжнародного на національного 

законодавства в сфері захисту прав мігрантів: біженців, шукачів притулку, осіб без громадянства, 

трудових мігрантів Заявник визначає сферу своїх професійних інтересів та тематику навчання 

самостійно в межах зазначених тем.

2. «Ініціативи з Адвокації та Поширення Обізнаності». Заявник звертається за фінансуванням 

практичного чи теоретичного навчання в обраній європейській організації чи інституції що 

спеціалізується на підвищенні обізнаності чи адвокації з метою захисту прав мігрантів.

Фінансуються як безпосередня участь у роботі чи проектах зазначених інституцій так і проходження  

теоретичних навчальних курсів чи тренінгів за наведеною тематикою.

Заявник може бути представником негромадської організації, громадським активістом чи 

адвокатом, що спеціалізуються на роботі з різними категоріями мігрантів.

Перед тим заявник має самостійно подати заявку на проходження практичного чи 

теоретичного навчання до відповідної приймаючої сторони та узгодити можливість 

такого навчання, його строки та умови.  До пропозиції треба подати листи підтвердження 

від приймаючої сторони.

Заявник подає пропозицію у двох екземплярах – українською та англійською мовами.

Якщо Ваша заявка передбачає 

виконання у конкретні строки чи 

дати, Вам необхідно вказати на 

це, у такому випадку Ваша заявка 

розглядатиметься Наглядовою 

радою в режимі електронного 

голосування. В такому випадку, 

Вам необхідно подати заявку не 

пізніше ніж за 3 тижня до 

запланованої дати виконання.

Максимальний розмір фінансування 3 

500 євро. Фінансування в межах 

малого гранту передбачає покриття 

витрат, пов’язаних із оплатою вартості 

навчання, чи інтернатури, 

транспортних витрат, витрат на 

проживання, вартість навчальних 

матеріалів чи засобів, заходів щодо 

подальшого поширення

http://goo.gl/gHc47x

http://goo.gl/qg6rDh
http://goo.gl/HCxO6A
http://goo.gl/yxOE46
http://goo.gl/i98ksH
http://goo.gl/gHc47x
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1.

Дистанційний курс “Гендерна 

компетентність: SKILL STAFF-

XXI”

Гендерний інформаційно-аналітичний центр «КРОНА» за сприяння міжнародної організації National 

Democratic Institute (NDI) та фінансової підтримки Уряду Швеції в рамках проекту «Жінки – це 50 % 

успіху України» оголошує конкурсний набір активістів/-ок і представників/-иць громадських 

організацій на участь у дистанційному онлайн-курсі.

У програмі – гендер і гендерна нерівність, про те, як суспільство «конструює» наше внутрішнє «Я» 

залежно від того, народжена людина жінкою або чоловіком, до яких індивідуальних «траєкторій» і 

глобальних наслідків це призводить і яка роль сучасних медіа в цих процесах.

Навчання триватиме з 11 травня до 22 червня 2016 року.

Заняття (знайомство з ілюстрованими авторськими навчальними текстами, робота зі 

спеціально дібраними відео-файлами, виконання творчих завдань) відбуватимуться на 

спеціальному сайті дистанційної освіти і вимагатимуть мінімум витрат Вашого часу – не 

більше 3-4 годин щотижня у зручному особисто обраному графіку.

07 травня 2016 р. Участь в онлайн-курсі є безкоштовною
http://www.prostir.ua/?grants=dystantsijnyj-kurs-

henderna-kompetentnist-skill-staff-xxi

2.
Літня школа “Ідея міста: 

перевірка реальністю”

Представництво Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні, Центр міської історії та ГО Urban Forms 

Center запрошують подавати заявки на участь у міждисциплінарній літній школі“Ідея міста: перевірка 

реальністю”, яка проходитиме 29 червня – 11 липня 2016 року у Славутичі.

Мета міждисциплінарної літньої школи – поєднати навчальний та дослідницький формати з 

залученням підходів та можливостей різних дисциплін у вивченні міста та налагодити співпрацю між 

ними. 

 До участі в літній школі запрошуються студенти магістерських програм, аспіранти та 

незалежні дослідники віком від 18 до 30 років, навчальний або дослідницький напрям 

яких включає антропологію, архітектуру, економіку, інженерні науки, географію, історію, 

проектування, політологію, соціологію, культурологію. 

10 травня 2016 р. Відшкодовуються організаторами
http://www.prostir.ua/?grants=ideya-mista-

perevirka-realnistyu

3.
II грантовий конкурс від 

НЦ «Логос»

Навчальний центр комп’ютерного навчання «Логос», який є партнером Фонду «BrainBasket» 

(створеного за участі представників Міністерства економічного розвитку та КМДА) оголошує ІІ 

ґрантовий конкурс на тему «Якою повинна бути ІТ-освіта в Україні».

Мета конкурсу: підтримка талановитих та цілеспрямованих людей, які хочуть розпочати свою кар’єру 

в ІТ-сфері та орієнтовані на розвиток ІТ-культури та освіти в Україні.

Учасники конкурсу: усі бажаючі незалежно від освіти, професії та сфери діяльності віком 

від 16 років.

Умови конкурсу: для участі в конкурсі необхідно надати українською мовою есе на тему 

«Якою повинна бути ІТ-освіта в Україні». Обсяг есе – до 1 000 слів.

10 травня 2016 р.
Переможці отримають грант на 

навчання
http://www.gurt.org.ua/news/grants/32042/

. Програма «Всесвітні студії»

Фонд Віктора Пінчука розпочинає сьомий конкурсний відбір потенційних кандидатів на участь у 

програмі «Всесвітні студії», яка дає можливість талановитим молодим українським фахівцям 

отримати гранти на навчання на магістерських програмах у топ-200 університетах світу за рейтингами 

QS та The Times Higher Education

У першу чергу цього року будуть підтримані заявки тих, хто планує навчання в наступних 

галузях: аграрні науки, екологія та охорона навколишнього середовища, публічне право, 

державне управління, альтернативна енергетика та аерокосмічна інженерія. 

15 травня 2016 р.
Переможці отримають грант на 

навчання
http://worldwidestudies.org/

5.

Конкурс серед українських 

журналістів «Велосипед як 

міський транспорт: виклики і 

перспективи для України»

Конкурс оголошується на найкращі опубліковані аналітичні статті, присвячені велосипеду як виду 

міського транспорту, практичним аспектам використання велосипеда в Україні, викликам і 

перспективам розбудови велоінфраструктури.

До участі в Конкурсі запрошуються журналісти регіональних друкованих та онлайн ЗМІ 

усіх форм власності (державна, комунальна, приватна).
20 травня 2016 р. до 23.00 год.

Переможець отримає винагороду у 

розмірі 2 000 грн.
http://qoo.by/hN2

6.
Конкурс на участь у European 

Young Leader Academy

"European Young Leaders Academy" – це проект для молоді України, Грузії та Молдови, спрямований 

на підвищення навичок, необхідних для формування демократичної політичної системи.

Проект проходитиме 13-19 червня 2016 р у м. Київ. Робоча мова – англійська.

Учасники дізнаються про методи політичної комунікації, лідерство, агітацію і мистецтво 

дебатів. За допомогою експертів програми учасники матимуть можливість застосувати 

здобуті знання на практиці, створюючи політичні кампанії.

Для участі у проекті необхідно надіслати англійською мовою CV та коротке есе.

27 травня 2016 р. Відшкодовуються організаторами
http://www.prostir.ua/?grants=konkurs-na-uchast-u-european-

young-leader-academy

7. Гранти на поїздки в Німеччину

Goethe-Institut пропонує в 2016 році, як і в 2014-2015 роках, гранти на поїздки в Німеччину в рамках 

програми «Фонд мобільності для молодих творчих людей», яка в свою чергу фінансуються зі 

спеціальних коштів проекту «Східного партнерства».

Індивідуальні стипендії для українських діячів культури, що збираються відвідати культурні заходи 

Німеччини.

Участники: спеціалісти, які працюють у ініціативах та проектах в сфері культури та 

громадянського суспільства; професійний стаж: не менше двох років; вік: 22-40 років; 

гарне знання англійської або німецької мови.

Документи, які додаються до заявки: біографія, формуляр, запрошення від німецької 

партнерської організації, копія закордонного паспорта (паспорт повинен бути дійсний 

щонайменше 3 місяці після повернення з Німеччини).

01 червня 2016 р.
Переможці отримають грант на 

поїздку

http://www.goethe.de/ins/ua/uk/kie/kul/pdn/nbm

.html

8.

Всеукраїнський форум "Від ідеї 

до успіху: місцеві ініціативи 

змінюють життя українських 

громад"

Всеукраїнський дводенний форум стане цікавим та корисним майданчиком для презентації ідей, 

пошуку партнерів, отримання інформації про нові ініціативи та можливості. Учасники зможуть 

обговорити досвід, який всі громадські активісти отримали за останній рік та обговорити роль 

місцевих ініціатив у подальшому розвитку України.

Захід відбудеться 24-25 червня 2016 року в місті Чернігів.

На учасників чекають надихаючі промови, презентації успішних проектів, майстер-класи, 

тематичні дискусії. На форумі ми також будемо говорити про Східну Україну та Крим, 

будемо разом шукати шляхи нашої спільної роботи далі.

01 червня 2016 р. Відшкодовуються організаторами http://ngonetwork.org.ua/blog/konkurs/911.html

9.

Стажування у Центрі для жінок – 

“Centre for Women, Peace and 

Security” (Лондон)

Програма резиденцій для активісток та активістів створена для тих, чия діяльність спрямована на 

промоцію справедливості та рівності прав жінок, які проживають на конфліктних територіях. 

Учасники отримають змогу провести три місяці в “Центрі Жінок, Миру та Безпеки”  в Лондонській 

школі економіки.

Центр надасть перевагу заявкам від тих, хто працює в конфліктному чи постконфліктному контексті.

Активістам резиденції буде надано місце та час, щоб попрацювати над своїми проектами, 

розширити коло знайомств та долучитися до дискусій, аби обмінятися своїми ідеями та 

знаннями. Активісти будуть залучені до роботи Центру Жінок, Миру та Безпеки, 

спілкуючись із студентами та викладачами, та допомагаючи в проведенні досліджень, 

написанні проектів, організації масових заходів та політично-орієнтованих воркшопів для 

обміну досвідом.

01 червня 2016 р. Відшкодовуються організаторами
http://www.prostir.ua/?grants=stazhuvannya-u-

tsentri-dlya-zhinok-myru-ta-bezpeky-london

10.
Конкурс на кращий квест на тему 

Цілей сталого розвитку

Партнерство Інкубатор зелених громад до Дня Європи в Україні запрошує молодь взяти участь в 

конкурсі на кращий квест на тему Глобальних цілей сталого розвитку (ЦСР).

Для участі в конкурсі, квести мають бути організовані й проведені молоддю для місцевої громади, 

покращувати обізнаність щодо ЦСР, бути практично-орієнтовані та долучати різні зацікавлені 

сторони.

Критерії:

- відповідність темі та креативність;

- позитивний екологічний та суспільний вплив, просвітницький ефект;

- провідна роль молоді;

- орієнтованість на різні покоління і вразливі групи;

- міжсекторальна взаємодія, співпраця між різними зацікавленими сторонами.

10 червня 2016 р.

Призовий фонд (І місце, ІІ місце і два 

ІІІ місця): 10 000,00 грн і 

збільшується!

http://www.prostir.ua/?grants=konkurs-na-

kraschyj-kvest-na-temu-tsilej-staloho-rozvytku

11.
Міжнародна парламентська 

Стипендія (IPS) 2017

У 2017 році в рамках Міжнародної парламентської  стипендіїмолоді українці також отримають 

можливість пройти стажування в Німецькому Бундестазі, яке триватиме п’ять місяців.

Стипендіати Бундестагу перебуватимуть у Німеччині з 1 березня по 31 липня 2017 року. 

Міжнародна парламентська стипендія є ініціативою міжнародної співпраці парламентів 

різних країн. Програма розрахована на претендентів віком до 30 років, що цікавляться 

політикою і прагнуть реалізувати себе у публічній сфері (парламент, уряд, партії, медіа, 

вищі навчальні заклади, спілки). Передумовами участі серед іншого є завершена вища 

освіта та дуже добре володіння німецькою мовою.

30 червня 2016 р.

Стипендія включає щомісячну 

грошову допомогу в розмірі 500 

євро, безкоштовне проживання, 

страхування. Окрім того будуть 

відшкодовані кошти на поїздку до та з 

Берліна.

http://www.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew/uk/07/jaehrliche__Stip

endien/IPS.html

12.

Стартував прийом заявок для 

участі у сценарному пітчингу для 

українських дитячих студій

Мета: виявлення та підтримка дитячих студій та гуртків, що займаються екранною творчістю, а також 

безпосередньо обдарованих дітей; творчий розвиток особистості; виховання моральності та активної 

громадянської позиції; підвищення професійного рівня телебачення,  орієнтованого на дитячу цільову 

аудиторію; відродження дитячого кіно в Україні.

Конкурс відбуватиметься у двох категоріях:

1. Фільм – сценарії художніх, анімаційних та документальних фільмів.

2. Телепрограма – сценарії оригінальних телепрограм, орієнтованих на дитячу та 

молодіжну глядацькі аудиторії.

30 червня 2016 р.
Переможці отримають можливість 

відвідати Штаб-квартиру Ради Європи
http://fest.dytiatko.org.ua/

13.
Молодіжний відеофестиваль 

PLURAL+UKRAINE

Представництво МОМ в Україні запрошує молодь віком від 16 до 25 років взяти участь у 

національному молодіжному відеофестивалі PLURAL+UKRAINE, який ставить за мету зацікавити 

молодь в Україні у даному питанні та висловити власні думки й ідеї щодо міграції, розмаїття та 

соціальної інтеграції  в Україні шляхом створення коротких відео на ці теми.

Комплекти документів, що містять заповнену та підписану форму заявки та DVD диск з 

відео, повинні бути надіслані поштою.

Відбіркова комісія формуватиметься з представників МОМ та партнерських організацій. 

Кожна робота буде оцінена принаймні двома членами Відбіркової комісії. На основі цієї 

оцінки Відбіркова комісія обере переможців. Рішення Відбіркової комісії є остаточними і 

не підлягають перегляду.

01 липня 2016 р.

Автори трьох найкращих відео 

отримають призи від Представництва 

МОМ в Україні та партнерських 

організацій та будуть запрошені 

відвідати концерт

http://pluralplus.unaoc.org/

14.
Польська організація Generations 

Foundation шукає волонтерів

Польська організація Generations Foundation оголосила конкурс волонтерів на 12 місячний проект під 

назвою «Знайди свій шлях!».

Основна ідея проекту полягає в тому, щоб створити для волонтерів простір і підтримку в розвитку 

“міні-проектів”, описаних в якості шляху для кожного зацікавленого волонтера. Волонтери можуть 

комбінувати різні «міні-проекти” в один або брати участь тільки у 1 проекті.

Теми «міні-проектів»:

- Права людини

- Анімаційна зона

- Добровільна служба

- Соціальна інтеграція

- Арт-лабораторія

Проект розпочнеться у вересні-жовтні цього року. Організація шукає 4 волонтерів, але 

тільки одного з України.

01 липня 2016 р. Участь безкоштовна http://gurt.org.ua/vacancies/32027/

КОНФЕРЕНЦІЇ, ГРАНТИ НА НАВЧАННЯ, КОНКУРСИ, ТРЕНІНГИ

http://www.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew/uk/07/jaehrliche__Stipendien/IPS.html
http://www.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew/uk/07/jaehrliche__Stipendien/IPS.html
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15. Конкурс "Добродел" в Європі

Конкурс спрямований на підтримку громадських ініціатив стартував Україні 1 лютого. Взяти у ньому 

участь, перемогти та поїхати на стажування до Європи, може кожен повнолітній українець, який 

втілює справу для розвитку, поліпшення життя громади загалом або певного її прошарку.

Переможці конкурсу побувають стажуваннях у Польщі або Словаччині.

Навчальні стажування – унікальна нагода впродовж 5 днів поспілкуватися з колегами з-за 

кордону, на власні очі побачити та дізнатися про те, як відбувається процес втілення 

громадських ініціатив у сусідніх країнах, перейняти європейський досвід у цій сфері.

01.08.2016 р. - для тих, хто хоче 

відвідати Словаччину

Організатори оплачують проживання 

та харчування учасників, а також 

близько 80% витрат на транспорт.

http://ahalar.org/news/555

16.

Перша в Україні премія для 

журналістів, що пишуть про 

ЛГБТ

Charlie Award – перша в Україні Премія для журналістів, що відстоюють права людини, принципи 

рівності та толерантності.

Метою Конкурсу є сприяння толерантності, подоланню гомофобії в українському суспільстві шляхом 

заохочення журналістів, котрі насмілюються писати на тему ЛГБТ та стояти на захисті прав людини.

У Конкурсі на здобуття Премії «Charlie Award» можуть брати участь українські 

журналісти та незалежні кореспонденти, що відзначаються залученням у суспільні або 

громадські справи, незалежно від організаційної приналежності або відсутності такої 

приналежності.

На Конкурс можна подати матеріали, опубліковані (поширені) в українській пресі, радіо, 

телебаченні та Інтернеті в період з 11 жовтня 2015 по 11 жовтня  2016 року.

11 жовтня 2016 р.
Мінімальний розмір нагороди – 5000 

гривень.

http://www.award-

charlie.com/10591052105410421048.html

За довідками звертайтесь: (067) 500-23-01, resource.vin@gmail.com, м. Вінниця, вул. Соборна, 72, каб. 314 


