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№ Назва організації Назва конкурсу Мета конкурсу Напрямки роботи Фінансування Строки Сайт 

1 Фонд «Монсанто» Проекти для розвитку сільських громад

Інноваційний та сталий розвиток сільського 

господарства

Надання базової освітньої підтримки, спрямованої на покращення освіти у фермерських

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. Забезпечення критичних потреб громад за рахунок

підтримки неурядових організацій, що надають допомогу для продовольчої безпеки,

санітарії, доступу до чистої води, громадської безпеки та різноманітних інших місцевих

потреб.

Мінімальний розмір гранту – 25 

тис. доларів США.

Протягом двох періодів

щорічно. 

Перший - з 1 січня до 28

лютого, 

другий – з 1 липня до 31

серпня.

http://goo.gl/v1ZXtX

2
Український жіночий 

фонд

Конкурс швидких грантів для жіночих 

організацій України

 підтримати термінові дії та ініціативи, які можуть 

сприяти просуванню прав жінок і захисту їх 

інтересів в часи конфлікту.

Сприяння політичній участі жінок та активній участі у процесах прийняття рішень на

різних рівнях

Протидія насильству щодо жінок

Розширення  економічних можливостей

Сприяння налагодженню діалогу та порозуміння між жінками з різних регіонів України

Підтримка та сприяння інтеграції внутрішньо переміщених осіб в громади

75 тисяч гривень 8 грудня 2014 року http://goo.gl/V1uxwB

3
Посольство Німеччини 

в Києві

Гранти на мікропроекти від Посольства 

Німеччини в Києві

поліпшення умов життя найбідніших верств 

населення і мають довгострокову дієвість

– Посольство надає підтримку організаціям при здійсненні їхніх проектів, якщо вони не

мають змоги самостійно реалізувати свій проект.

– Максимальна сума гранту становить, як правило, 8000 євро. 

– Закупівлі, які необхідні в рамках проекту, здійснюються винятково в Україні. 

– Проект не повинен призводити до повторних зобов'язань Посольства. 

– На одну організацію може бути подана лише одна заявка. 

€ 8 000 28 лютого 2015 року http://goo.gl/Z6hzlh

4 IREX 
Електронні послуги для громади - конкурс 

проектів розвитку електронного урядування

Мета конкурсу – створити умови для громадського 

діалогу про потреби електронних послуг і переваги 

їх використання; підтримати партнерства 

громадянського суспільства, місцевої влади і 

бібліотеки, які прагнуть об’єднати зусилля і 

впровадити е-послуги у своїй громаді, а також 

підвищити рівень використання населенням 

наявних е-послуг

Завдання проекту можуть включати, але не обмежуватись, такими:

- Налагодження конструктивного діалогу «влада – громада» з метою визначення

потрібних громаді е-послуг. Розроблення і впровадження нової (нових) послуг(и),

належна підготовка персоналу інституцій-надавачів е-послуг;

- Навчання на базі обладнаних комп’ютерною технікою бібліотек різних категорій

громадян, включно із службовцями різних рівнів та представниками органів

самоврядування, надавати е-послуги та користуватися ними;

- Впровадження заходів, які просувають електронні послуги серед населення і

демонструють, як нові технології допомагають збільшенню громадської участі у

місцевому врядуванні та роблять отримання послуг більш комфортним і прозорим;

- Моніторинг рівня використання е-послуг(и), організація збору відгуків і пропозицій

щодо роботи е-послуг(и);

- Громадські обговорення наявних е-послуг у регіоні чи населеному пункті, визначення і

впровадження кроків для підвищення рівня їх використання та поліпшення якості

надання послуг.

IREX підтримає до 10 кращих 

проектів грантом на суму до 5 

000 доларів США. 

Співфінансування з боку органів 

влади буде вважатися перевагою 

заявника. Грантоотримувачем 

буде громадська організація.

Щоб взяти участь у

конкурсі, просимо

заповнити заявку за

наданою формою, додати

робочий план і бюджет

проекту, а також листи

підтримки або угоду про

співпрацю усіх партнерів

проекту і надіслати ці

документи електронною

поштою на адресу

ogp_libraries@irex.org до

кінця дня 13 грудня 2014

р.

http://gurt.org.ua/news/g

rants/24385/

5
Правозахисний центр 

«Поступ»

Програма грантів допомоги для активістів та 

правозахисників

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. 

Допомога надається особисто людині, групі осіб, організаціям, після розгляду заявки.  

Ми не фінансуємо: 

1. Відновлення зруйнованих будинків, пошкодженого майна; 

2. Оплату операцій по хронічних захворюваннях, захворювань, не пов’язаних з

перебуванням в зоні конфлікту; 

3. Покупку нерухомого майна; 

4. Оплату минулих витрат; 

5. Оплату закордонних поїздок, оформлення документів; 

6. Оплату, пов’язану з купівлею продовольства, медикаментів та інших поточних, не

екстрених витрат для переселенців і людей, що знаходяться в зоні конфлікту. 

Максимальний обсяг 

фінансування - 2000 EUR. В 

екстрених випадках, сума може 

бути збільшена. 

Заявки приймаються на

постійній основі

http://gurt.org.ua/news/g

rants/23502/

6 Фонд Східна Європа

Фонд Східна Європа сприяє розвитку приватного 

підприємництва, корпоративної соціальної 

відповідальності, місцевого самоврядування і 

громадянського суспільства.

Фонд Східна Європа сприяє розвитку приватного 

підприємництва, корпоративної соціальної 

відповідальності, місцевого самоврядування і 

громадянського суспільства.

• сприяння соціально-економічному розвитку;• просування ідеї соціальної

відповідальності бізнесу і створення необхідного ресурсу для вирішення місцевих

соціально-економічних проблем;• підтримка співпраці громадянського суспільства,

державних установ, органів місцевого самоврядування, бізнесу і науково-дослідних

інститутів для ефективного розвитку;• розвиток ініціатив, направлених на поліпшення

співпраці між центральними і місцевими органами влади і гармонізацію їх співпраці;•

сприяння інституційному розвитку громадських організацій для забезпечення участі

громадян в ухваленні рішень  і демократичному розвитку; • сприяння ефективному, 

необмежені немає http://goo.gl/sBS6nC

7
Міжнародний 

Вишеградський фонд 
Малі, стандартні та стратегічні гранти Розвиток громадянського суспільства

Малі та стандартні:

1. Культурна співпраця 

2. Освіта 

3. Наукові та молодіжні обміни Транскордонна співпраця 

6. туризм 

Стратегічні - довготермінові зміни стратегічного характеру

Малі - до 6 тис. євро

Стандартні - від 6 тис. євро і 

вище

Стратегічні  - 40 тис. євро

Малі гранти - 1 березня, 1

червня, 1 вересня, 1

грудня

Стандартні гранти - 15

березня і 15 вересня

Стратегічні програми - 15

березня

http://visegradfund.org/gra

nts/

ГРАНТИ

ЗВЕДЕНИЙ МОНІТОРИНГ ГРАНТОВИХ ПРОГРАМ

доступних для Вінницької області

станом на 28.11.2014 р.

http://gurt.org.ua/news/grants/24385/
http://gurt.org.ua/news/grants/24385/
http://gurt.org.ua/news/grants/23502/
http://gurt.org.ua/news/grants/23502/
http://goo.gl/sBS6nC
http://visegradfund.org/grants/
http://visegradfund.org/grants/
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8

Міністерство 

Закордонних Справ 

Японії

Програма Кусаноне
Надання допомоги задля здійснення проектів 

розвитку організацій

Місцеві та міжнародні неурядові організації, лікарні, початкові школи, науково -

досліджувальні інститути та інші неприбуткові організації.

-Перша медична допомога

-Початкова освіта

-Надання допомоги прошарку населення, що потерпає від бідності

-Суспільний добробут

-Навколишнє середовище

 -Залучення жінок до суспільно - корисної діяльності.

Кошти програми Кусаноне 

надаються після дослідження та 

оцінки кожної заявки на 

щорічній проектній основі.

Незалежно від дати 

початку виконання 

проекту, кошти на 

безвідплатну допомогу 

надаються до 31 березня

http://goo.gl/VYLTe0

9 Global Fund for Women Підтримка колективних жіночих ініціатив

Протидія насильства;

Розширення економічних і політичних прав та можливостей;

- Сексуальне та репродуктивне здоров'я. $5,000 дo $13,000

15 грудня 2014 року

10 Фонд демократії ООН
Фінансування проектів, спрямованих на розвиток і 

підтримку демократії.
Підтримка і розвиток демократії

– Розвиток суспільства.

– Верховенство закону та прав людини.

– Інструменти демократизації.

– Розширення можливостей жінок.

– Розширення можливостей молоді.

– ЗМІ.

до 300,000 дол. США 31 грудня 2014 р. http://goo.gl/Oxaarn

11
Посольства США в 

Україні
Фонд розвитку українських ЗМІ

Підтримка вільних і незалежних ЗМІ в Україні та 

допомога українським журналістам, медіа-

організаціям і недержавним організаціям, які 

працюють над проектами, пов'язаними з медіа

Підвищення якості журналістської освіти

Покращення професійних стандартів серед журналістів 

Створення сприятливого середовища для розвитку українських медіа

Сприяння співпраці між ЗМІ, неурядовими організаціями та державними інституціями

24 000 у.е. Протягом року http://goo.gl/WnFWDu

12
Посольства США в 

Україні
Фонд сприяння демократії

Підтримка перспективних проектів, призначених 

сприяти демократичним перетворенням та 

побудові громадянського суспільства в Україні

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; 

до 24.000 у.е.

протягом року

(заповнюється он-лайн

заявка)

http://goo.gl/mrWNv0

13

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. 

• освіта

• охорона здоров'я

• мир і стабільність

• розвиток демократії і верховенство закону

• економічний розвиток

• екологічно сприятливий розвиток

• інформування громадськості та глобальна освіта

до  15 000 євро немає http://eu.prostir.ua/comp

etitions/257778.html

14

Фонд Регіонального 

Співробітництва 

Чорного моря 

Транскордонні ініціативи 
Заохочення державної, приватної і некомерційної 

політики і суспільних об'єднань розвивати 

програми, які просувають регіональну співпрацю і 

стабільність

Підготовка міжнародних діалогів серед урядових установ, громадських організацій і

політичних інститутів, 

Спрощення обміну кращими практиками в економічних і урядових політичних сферах.

Проектні пропозиції приймаються тільки в електронному вигляді та опрацьовуються по

мірі надходжень. Кінцеві рішення оголошуються протягом 2 - 12 тижнів після надання

проекту. 

5 - 75 тис. $

більшість грантів 

- 20-22 тис. $, тривалість - до 12 

місяців

немає http://goo.gl/d8WHxe

15

Фонд Регіонального 

Співробітництва 

Чорного моря 

Східні зв'язки

Обмін досвідом і інформацією, яка є важливою в 

просуванні політичного, соціального, і 

економічного розвитку для тривалої стабільності в 

регіоні.

Створення зв'язків між новими членами ЄС і країнами Чорноморського регіону,

підтримка механізмів, які забезпечують інформаційний обмін, об'єднання існуючих знань

і компетенцій в економічних реформах

Проектні пропозиції приймаються тільки в електронному вигляді та опрацьовуються по

мірі надходжень. Кінцеві рішення оголошуються протягом 2 - 12 тижнів після надання

проекту.           

5 - 75 тис. долларів

більшість грантів - 20-22 тис. 

Долларів, тривалість - до 12 

місяців

немає http://goo.gl/8sRXCF

16

Фонд Регіонального 

Співробітництва 

Чорного моря 

Громадська участь Залучення громадськості до контролю влади
Моніторинг парламенту, альтернативні ЗМІ

Пріоритет - на Україну і Азербайджан  
5 - 75 тис. долларів немає http://goo.gl/vwN25N

17 The ABILIS Foundation
Фінансування організацій у справах людей з 

обмеженими можливостями

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.
від 500 до 10000 євро немає http://goo.gl/I1Y8z5

18
The Coca-Cola 

Foundation
Community Support Opportunity

Проекти спрямовані 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.

необмежені немає http://goo.gl/Zd3rz8

http://goo.gl/VYLTe0
http://goo.gl/WnFWDu
http://eu.prostir.ua/competitions/257778.html
http://eu.prostir.ua/competitions/257778.html
http://goo.gl/d8WHxe
http://goo.gl/8sRXCF
http://goo.gl/vwN25N
http://goo.gl/I1Y8z5
http://goo.gl/Zd3rz8
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19 Фонд Ч. Ст. Мотта Громадянське суспільство
підтримати зусилля, спрямовані на посилення спра

ведливості, рівності прав і підтримку в суспільстві

зміцнення благодійності (філантропії) та громадського сектору; підвищення активності

громадськості.
від 15 тис. долларів протягом року http://goo.gl/KvGQox

20
Благодійний фонд 

«Розвиток України»
«і³ [ідея – імпульс – інновація]»

створення фундаменту для успішного й стійкого 

розвитку українського суспільства, завдяки 

інвестиціям  в освіту майбутніх поколінь, здоров'я 

нації, розвиток української культури

Візуальне мистецтво;

Література;

Театр;

Музейна справа;

Кіно;

а також міждисциплінарні проекти, що поєднують ці царини

до 160 000 грн.

Грантові заявки

приймаються на постійній

основі. http://www.i3grants.org/

uk/competitions

21 Уряд Нідерландів Фонд захисту людських прав. Малі гранти
Підтримка проектів щодо захисту прав людини в 

рамках програми "Повага прав людини"

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

Максимальний розмір гранту – 

EUR 499,000
протягом року http://goo.gl/UfSdbS

22 Microsoft Програма Microsoft Software Donation

отримання ліцензійного програмного забезпечення

для підтримки інституцій громадянського

суспільства та підвищення ефективності їх

діяльності

для отримання програманого забезпечення необхідно надіслати скановані копії наступних

документів: 1) свідоцтво про реєстрацію; 2) довідку із кодом неприбутковості 005 чи 006;

3) список ПК на балансі із підписом керівника; 4) список реалізованих проектів.

Безкоштовне ліцензійне

програмне забезпечення

Microsoft

протягом року

http://goo.gl/qg6rDh

23
The Thomson Reuters

Foundation

Підтримка ОГС, що працюють у сфері захисту

прав жінок, анти-корупційної діяльності і

державного управління, змін клімату, соціальних

інновацій та розвутку медіа 

Фонд не надає гранти, але використовує свій

унікальний набір навичок для реалізації програм,

які викликають зміни і розширюють можливості

людей: безкоштовна юридична допомога, розвиток

засобів масової інформації. Фонд виступає за права

людини, розширення можливостей жінок,

вдосконалення методів управління, підвищення

прозорості і верховенства закону.

Фонд допомагає жінкам знати і відстоювати свої права, тому програми мають бути

спрямованими на підвищення інформованості жінок в сфері захисту своїх прав.

Ще один важливий аспект підтримки Фонду є TrustLaw Connect - це послуга, яка з'єднує

ОГС та соціальні підприємства з кращими юридичними фірмами по всьому світу з місією

поширення практики безоплатної юридичної допомоги по всьому світу заради соціальних

змін. Вона також забезпечує підтримку для сотень соціальних підприємств з

інноваційними підходами до вирішення соціальних та екологічних змін.

Для того, щоб подати заявку на

TrustLaw Connect, ОГС має

пройти онлайн-тестування. Якщо 

результати тесту позитивні, то

ОГС можуть сподіватись на

підтримку від Фонду.

немає http://goo.gl/LcECaL

24

Міністерство 

закордонних справ

Нідерландів

Matra European Partnership Programme 2014

Мета - підтримка реформ на шляху до

плюралістичної демократії за участі

громадянського суспільства.

• підвищення адміністративного потенціалу і зміна адміністративної культури з метою 

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.

650 000,0 - 1 100 000,0 грн Протягом року

http://ukraine.nlembassy

.org/organization/depart

ments/governance-and-

human-rights

25
Європейський фонд за

демократію
Підтримка демократичних процесів Підтримка місцевих демократичних ініціатив трансформаційні процеси; підримка демократії 10,000 до 150,000 євро немає

https://democracyendow

ment.eu/

26 Європейська 

молодіжна фундації

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.

Максимальна сума гранту – 10

000 євро.

немає http://biggggidea.com/o

pportunities/283/

27 Швейцарське бюро

співробітництва в

Україні представляє

Швейцарську агенцію

розвитку та

співробітництва 

(ШАРС/SDC)

Адмініструє ряд невеликих проектів, які в першу 

чергу призначені для підтримки неурядових 

організацій

Основні напрямки, за якими підтримуються малі

проекти:

– охорона здоров'я;

– верховенство права;

– місцеве врядування;

– розвиток малих і середніх підприємств;

– стале використання енерго- та водних ресурсів;

– заходи у сфері культури.

Проект, який подається на розгляд, має залучати місцеві ініціативи та враховувати

потреби спільноти і питання рівноправної участі.

Бюджет зазвичай становить 100

000–250 000 грн. 

На даний час ШБС не

приймає та не розглядає

нові заявки. Про

наступний термін подачі

проектних 

пропозиційможна 

дізнатись за посиланням

(швидше за все, це буде у

другій половині 2014

року).

http://goo.gl/rriZCb

КОНФЕРЕНЦІЇ, ГРАНТИ НА НАВЧАННЯ, КОНКУРСИ, ТРЕНІНГИ

http://goo.gl/KvGQox
http://www.i3grants.org/uk/competitions
http://www.i3grants.org/uk/competitions
http://goo.gl/UfSdbS
http://goo.gl/qg6rDh
http://biggggidea.com/opportunities/283/
http://biggggidea.com/opportunities/283/
http://goo.gl/rriZCb
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28 International PhD 

scholarships at Victoria 

University (New 

Zealand)

Степендія від Victoria University (New Zealand) на 

навчання в докторантурі

Victoria University надає стипендії для тих планує 

вступати на докторантуру. Ці стипендії надаються 

представникам Нової Зеландії та іноземних 

студентам з будь-якої дисципліни. 

У більшості випадків процес подачі заявок на докторську ступінь (PhD) у  Victoria 

University і подачі заявки на стипендію Victoria Doctoral Scholarship це один процес. 

Кандидати повинен включати завірену копію його успішнісності з інших установ. Їх 

розшифровка повинна бути перевірена та оцінена з курсом за оцінкою курсу з  Educational 

Credential Evaluators (ECE)

Розмір стипендії: $ 23 500 

щорічно плюс плата за навчання. 

Стипендії зазвичай буде 

логічною протягом трьох років. 

Дата подання заявок: 1 

березня, 1 липня і 1 

листопада.

http://www.fis.org.nz/Br

eakOut/vuw/schols.pht

ml?detail+100008

29

365 фандрейзингу

ГРАНТИ-2015: Безкоштовний вебінар та 

фандрейзингові інструменти у подарунок

Вебінар є безкоштовним 12 навчальних модулів

практичне завдання на кожен день протягом року

понад 100 корисних книг та посилань для скачування

NEW! Інтерактивні елементи

NEW! Он-лайн підтримка

ГАРАНТІЯ РЕЗУЛЬТАТУ

ТОП 100 донорських організацій в Україні

3 грудня http://goo.gl/S2Ci5u

30 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. 

a. "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.

b. "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.

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

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.

http://migrants.org.ua/s

mall_grants

31 Об`єднання 

українських 

професіоналів (Group) 

у Лондоні

Літня програма обміну досвідом Україна - Англія У ході Програми Група націлена на: 

► знайомство учасників з бізнес-середовищем у 

Великій Британії 

► Ознайомити учасників з європейськими 

громадськими і бізнес організаціями 

► Забезпечення наставництва та обміну 

інформацією з фахівцями, які працюють в галузі 

фінансів, страхування, юридичних та інших сферах 

► Забезпечення можливостей зав`язати професійні 

контакти 

Група від десяти до п'ятнадцяти студентів з різних регіонів України, які відповідають 

наступним критеріям: 

► нове покоління лідерів, активних в науковому і соціальному житті 

► спеціальності: фінанси/економіка/право/міжнародні відносини/політологія або суміжні 

сфери 

► студенти 3-го або 4-го року навчання 

► розмовна англійська 

► студенти з фінансовими труднощами 

► учасники повинні відповідати всім візовим вимогам і мати право поїхати до 

Великобританії 

► перевага надаватиметься студентам з регіональних університетів 

Більшість витрат, пов'язаних з 

Програмою будуть покриті 

Групою, в тому числі авіаквитки, 

проживання, страхування, 

подорожі і основні витрати 

протягом усього терміну 

перебування у Великобританії. 

http://www.civicua.org/n

ews/view.html?q=22288

74

32 Morgan Stanley

International 

Foundation

Europe, Middle East and Africa Outreach створення сприятливої атмосфери в громадах країн

Європи, Близького Сходу та Африки

Освіта та охорона здоров'я дітей 500 £ фунтів розгляд заявок

відбувається 

щоквартально

http://goo.gl/rfbUiR

33 The Schwarzkopf

Foundation Young

Europe 

Travel grant to explore cultural or political

development in Germany

Пропонує молодим людям можливість дізнатися

від європейських сусідів, а також дізнатись про

поточні культурні чи політичні подій у відповідній

країні. 

Молоді європейці віком від 18 до 26 років можуть подати заявку на отримання гранту

подорожі до Німеччини. Поїздка повинна мати спеціально визначений теми дослідження

щодо поточної культурної чи політичного розвитку в контексті європейської інтеграції.

Після поїздки, стипендіат повинен представити докладний звіт з описом набуті знання і

досвід. 

Стипендія у розмірі € 550. Терміни програм

1 березня або 1 вересня.

http://biggggidea.com/o

pportunities/114/

За довідками звертайтесь: (0432) 56-26-69, (0432) 56-26-72, resource_vin@i.ua, м. Вінниця, вул. Соборна, 85, каб. 14 або каб. 28
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