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Корисно

Краудфандинг в Україні

Спільнокошт – це ваш вклад в розвиток сильного і

відкритого суспільства, де можливо зібрати гроші на

проект. Знайдіть стартовий капітал для соціального

бізнесу, гроші на розробку винаходу, зйомку фільму та

інше.

Станьте співзасновником добрих справ – підтримайте

коштами кращі проекти.

Більше за посиланням - goo.gl/r6gRKr

https://goo.gl/r6gRKr
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Розроблено мобільний додаток 
для бізнес-об’єднань та 

підприємців

Додаток допоможе знайти джерела фінансування, підготувати 

грантову заявку, отримати корисні посилання та багато іншого.

Дізнатися більше та завантажити додаток можна за 

посиланням - goo.gl/1drLC4

Новини

https://goo.gl/1drLC4
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РОЗВИТОК  
ГРОМАДЯНСЬКОГО  

СУСПІЛЬСТВА



РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Сприяння розвитку філантропії через посилення спроможності

фондів громад в Україні. Програмою передбачені стартові гранти,

гранти на підвищення спроможності фондів громад, для участі в

навчальних заходах, на адміністрування конкурсу проектів,

на поїздки та досягнення загальних цілей.

Організатор – ІСАР “Єднання” за фінансування Фонду Чарльза

Стюарта Мотта, США.

Адресат – організації, які працюють як ФГ або прагнуть стати таким

фондом; благодійні організації, фонди або ГО.

Дедлайн – 15 грудня 2017 р.

Деталі за посиланням - goo.gl/a1Lfsb

Грантовий конкурс в межах програми 

“ШКОЛА ФОНДІВ ГРОМАД”
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https://goo.gl/a1Lfsb
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РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Конкурс комфортних для життя міст  України

“ЛЕЙПЦИЗЬКА ПРЕМІЯ ІНТЕГРОВАНОГО 
РОЗВИТКУ МІСТ - 2017”

Організатор – в рамках співпраці між Мінрегіоном та Міністерством

навколишнього середовища, охорони природи, будівництва та

ядерної безпеки Федеративної Республіки Німеччина (BMUB) за

підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва

(GIZ).

Адресат – українські міста та громади, адміністративно-

територіальні одиниці, спілки, комунальні підприємства, комерційні

підприємства, ГО, які мають цікаві проекти інтегрованого міського

розвитку.

Дедлайн – 1 листопада 2017 р.

Деталі за посиланням - goo.gl/bmiz1i

https://goo.gl/bmiz1i
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РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Конкурс соціальних проектів та інновацій 
“Social Project Awards”

Перший український Оскар в сфері соціально-проектної діяльності.

Організатор   – журнал PROactive за підтримки посольства Фінляндії 

в Україні.

Адресат – фізичні та юридичні особи, а також ініціативні групи

Дедлайн – 8 листопада 2017 р.

Деталі за посиланням - goo.gl/dntrZ6

https://goo.gl/dntrZ6


РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Конкурс молодіжних інновацій для демократії та прав 
людини в Україні U-Inn 
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Організатор – ПРООН.

Адресат – молоді люди віком від 18 до 35 років, які хочуть змінити 

себе і свою громаду.

Дедлайн – 11 листопада 2017 р.

Деталі за посиланням - goo.gl/ovKYGR

https://goo.gl/ovKYGR
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РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Конкурс проектних пропозицій від ПРООН  
“ Громадянське суспільство задля розвитку демократії ”

Покращення діалогу між організаціями громадянського суспільства  

та органами влади, який можна реалізувати протягом року та за  

умов отримання гранту від ПРООН в обсязі не більше ніж 30 000  дол. 

США.

Організатор   – ПРООН   за   фінансової   підтримки    Міністерства

закордонних справ Данії.

Адресат – організації громадянського суспільства України.

Дедлайн – протягом 2017-2022 рр.

Деталі за посиланням - goo.gl/sohqcM

https://goo.gl/sohqcM


РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Грантова програма
“КУЛЬТУРА  в  WEB”

Організатор – ГО “Асоціація музеїв космонавтики України” в

партнерстві з компанією “PM WebStudio”.

Адресат – українські музейні заклади незалежно від форми

власності; установи та організації, які працюють в галузі культури

незалежно від форми власності; громадські організації культурного,

освітнього, молодіжного та дитячого напрямку.

Дедлайн – 31 жовтня 2018 р.

Деталі за посиланням - goo.gl/Yng9Pm
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https://goo.gl/sohqcM
https://goo.gl/Yng9Pm


РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Навчальний курс в Ізраїлі
"Інтеграція дітей з особливими потребами до 

нормативного освітнього середовища"

Організатор – Ізраїльське агентство міжнародного співробітництва.

Адресат – керівники державних та міських навчальних закладів,

спеціалісти дитячих садків та шкіл, які працюють з дітьми з

особливими потребами, керівники бізнесу, навчальних закладів,

представники міжнародних та регіональних організацій.

Дедлайн – 25 жовтня 2017 р.

Деталі за посиланням - goo.gl/sCXmqh
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https://goo.gl/sohqcM
https://goo.gl/sCXmqh


РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Конкурс малих грантів
для активної молоді

Організатор – ГО “Молода Черкащина” у межах проекту “Розвиток

молодіжного активізму в Центральній Україні” та за сприяння

Національного фонду на підтримку демократії (NED).

Адресат – громадські організації та ініціативні групи області.

Дедлайн – 30 жовтня 2017 р.

Деталі за посиланням - goo.gl/Xe4zcn
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https://goo.gl/sohqcM
https://goo.gl/Xe4zcn


РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Друга хвиля конкурсу міні-ґрантів 
проекту “Київський діалог”

Організатор – ГО “Молода Черкащина” в рамках Проекту “Київський

Діалог” за підтримки Міністерства Закордонних Справ Федеративної

Республіки Німеччина.

Адресат – громадські організації та благодійні фонди області.

Дедлайн – 28 жовтня 2017 р.

Деталі за посиланням - goo.gl/4tzgFi
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https://goo.gl/sohqcM
https://goo.gl/4tzgFi


РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
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Освітній конкурс  “Я – інноватор”

Поширення знань та інструментів дизайн-мислення задля

покращення навчального досвіду і створення інновацій в українській

освіті.

Організатор – БФ “Фонд Випускників України”

Адресат – учні, студенти, батьки, викладачі та всі зацікавлені.

Дедлайн – 30 жовтня 2017 р.

Деталі за посиланням - goo.gl/Gg3DPU

https://goo.gl/sohqcM
https://goo.gl/Gg3DPU


РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Конкурс проектів у галузі фізичної реабілітації 
у 2018 році

Організатор – Посольство Чеської Республіки в Україні.

Предметом проекту має бути поставка медичного

обладнання(прилади, апарати) для здійснення фізичної реабілітації

пацієнтів (фізіотерапія, ерготерапія та ін.) у державних та

комунальних медичних закладах.

Адресат – українські бюджетні установи (освітні, медичні, соціальні,

культурні тощо), громадські організації, органи місцевого

самоврядування, місцеві адміністрації тощо.

Дедлайн – 24 жовтня 2017 р.

Деталі за посиланням - goo.gl/uPWYi3
15

https://goo.gl/uPWYi3


16

МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ  
БІЗНЕС
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МАЛИЙ ТА  СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС

Навчальний курс
“Соціальне підприємництво: стійкий розвиток НДО”

Організатор – Форум НДО в Україні за підтримки Посольства Великої 

Британії .

Дедлайн – 25 жовтня 2017 р.

Деталі за посиланням - goo.gl/sCXmqh

https://goo.gl/sCXmqh
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МАЛИЙ ТА  СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС

Програма Еразмус  для молодих підприємців

Програма транскордонного обміну, яка дає можливість підприємцям

навчатися у досвідчених підприємців інших країнах- учасницях

програми ЄС COSME.

Організатор – Європейський Союз.

Адресат – підприємці (час з моменту започаткування

підприємницької діяльності – до 3х років).

Деталі за посиланням - goo.gl/Sz1mMt

https://goo.gl/Sz1mMt


МАЛИЙ ТА  СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС

Академія жіночого лідерства та підприємництва 
“Inspiring Women”

19

Академія покликана допомагати українським жінкам та дівчатам

розкрити свій лідерський потенціал та стати успішними бізнес-леді.

Inspiring Women Academy – простір свободи та розвитку, інновацій та

підприємництва!

Організатор – за підтримки Відділу преси, освіти та культури

Посольства США в Україні.

Дедлайн – 30 жовтня 2017 р.

Деталі за посиланням - goo.gl/FYuNVp

https://goo.gl/Sz1mMt
https://goo.gl/FYuNVp
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НАУКА ТА  
ІННОВАЦІЇ



НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

Програма ім. Георга Форстера

Надається стипендія в розмірі 2650 евро на місяць (для молодих

дослідників) та 3150 евро (для досвідчених науковців). Також є

можливість додаткової фінансової підтримки для членів родини.

Організатор – фонд Олександра фон Гумбольдта.

Адресат – науковці всіх галузей, які прагнуть працювати над

власними дослідженнями в установах Німеччини протягом 6 – 24

місяців.

Дедлайн – 31 жовтня 2017 р.

Деталі за посиланням - goo.gl/L4uKie
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https://goo.gl/L4uKie
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ОСВІТА І
СТАЖУВАННЯ
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ОСВІТА І СТАЖУВАННЯ

Стипендії Chevening
для навчання у Великобританії

Організатор – Chevening.

Адресат – випускники з бакалаврським дипломом, мінімум два роки

досвіду роботи та необхідність повернення до України після

завершення навчання.

Дедлайн – 8 листопада 2017 р.

Деталі за посиланням - goo.gl/n8uACg

https://goo.gl/n8uACg


ОСВІТА І СТАЖУВАННЯ

Оплачуване стажування в США

Організатор – Americans for Tax Reform.

Адресат – студенти бакалаврату, магістратури та аспірантури.

Дедлайн – 31 грудня 2017.

Деталі за посиланням - goo.gl/16PCZd
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https://goo.gl/16PCZd


ОСВІТА І СТАЖУВАННЯ

Міжнародний фотоконкурс від SONY

Організатор – SONY.

Адресат – фотографи від 12 років і старше. Національність, стать,

релігія, колір шкіри не мають значення. Участь в конкурсі є

безкоштовною.

Дедлайн – 11 cічня 2018 р.

Деталі за посиланням - goo.gl/7pWiuK
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https://goo.gl/7pWiuK


ПОСТІЙНОДІЮЧІ
ГРАНТИ

ТА СТИПЕНДІЇ
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ПОСТІЙНОДІЮЧІ ГРАНТИ  ТА СТИПЕНДІЇ

Міні-грант
на підтримку організацій громадського суспільства

Організатор – платформа “Маркетплейс”.

Кошти гранту можуть бути використані на оплату послуг тренерів,

консультантів, коучів чи менторів. Послуги мають бути спрямовані на

зміцнення або основних організаційних спроможностей, або

отримання спеціальних навичок, які дозволяють ОГС ставати більш

ефективними, незалежними та життєздатними.

Деталі за посиланням - goo.gl/RrES6N
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https://goo.gl/RrES6N
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ПОСТІЙНОДІЮЧІ ГРАНТИ  ТА СТИПЕНДІЇ

Підтримка малих проектів,
які зорієнтовані на діяльність громадських організацій

Організатор – Швейцарське бюро співробітництва в Україні (ШБС).

Адресат – зареєстровані українські неурядові організації з

адекватною організаційною структурою і належним фінансовим

досвідом. А також державні органи та комерційні структури, які були

погоджені з боку програми.

Проектні пропозиції мають бути у діапазоні 100 000 – 600 000 грн та

мати термін реалізації 12 місяців.

Деталі за посиланням - goo.gl/m4A6HE

https://goo.gl/m4A6HE


ПОСТІЙНОДІЮЧІ ГРАНТИ  ТА СТИПЕНДІЇ

Проекти із захисту прав людини
від Посольства ФРН в Україні

Організатор – Посольство ФРН в Україні.

Адресат – українські неурядові організації.

Проекти, які здійснюють активну діяльність у сферах захисту прав

людини.

Деталі за посиланням - goo.gl/aP0pmx
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http://goo.gl/aP0pmx
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ПОСТІЙНОДІЮЧІ ГРАНТИ  ТА СТИПЕНДІЇ

Гранти Вишеградського фонду

Організатор – Міжнародний Вишеградський фонд.

Адресат – юридична чи фізична особа по всьому світу.

Малі гранти (до 4000 євро), стандартні гранти (більше 4000 євро),

Вишеградська стратегічна програма (від 50 000 до 200 000 євро),

грант на університетське навчання (загальний бюджет: 100 000

євро), Вишеградська стипендіальна (2500 євро/1 програма семестр).

Деталі за посиланням - goo.gl/hDeI5P

http://goo.gl/hDeI5P


ПОСТІЙНОДІЮЧІ ГРАНТИ  ТА СТИПЕНДІЇ

Загальний конкурс проектів 
Фонду сприяння демократії

Організатор – Посольство США.

Адресат – виключно українські організації, що мають статус

недержавних та неприбуткових.

Проекти на теми: права людини, верховенство права та реформа в

галузі права, підтримка громадських ініціатив, розвиток виборчої

системи, антикорупційна діяльність та прозорість уряду, запобігання

торгівлі людьми, рівність жінок, етнічних та інших меншин, торгівлі

людьми, рівність жінок, економічні реформи.

Деталі за посиланням - goo.gl/B3JEj5
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https://goo.gl/B3JEj5
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ПОСТІЙНОДІЮЧІ ГРАНТИ  ТА СТИПЕНДІЇ

Конкурс
Фонду Розвитку Українських ЗМІ

Організатор – Посольство США.

Адресат – незалежні ЗМІ. Державні, комунальні або партійні ЗМІ під

фінансування не підпадають.

Проектні заявки мають бути спрямовані на: 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. Максимальна сума

фінансування становить 24 000 USD.

Деталі за посиланням - goo.gl/NpOlkd

https://goo.gl/B3JEj5
http://goo.gl/NpOlkd


ПОСТІЙНОДІЮЧІ ГРАНТИ  ТА СТИПЕНДІЇ

Мікрофінансування
від Міністерства закордонних справ Естонії

Організатор – МЗС Естонії.

Адресат – урядові установи, неурядові організації та фонди, що

діють в громадських інтересах.

Швидко реагувати на короткострокові потреби в пріоритетних

країнах в сфері освіти, охорони здоров'я, миру і стабільності,

розвитку демократії і верховенства закону, економічного розвитку,

екологічно сприятливого розвитку, інформування громадськості та

глобальної освіти.

Максимальна сума фінансування становить 15 000 EUR.

Деталі за посиланням - goo.gl/ijPEu3
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http://goo.gl/ijPEu3


ПОСТІЙНОДІЮЧІ ГРАНТИ  ТА СТИПЕНДІЇ

Організатор – Посольства Японії в Україні.

Адресат – НУО, лікарні, початкові школи, науково-дослідні інститути,  

неприбуткові організації.

Деталі за посиланням  – goo.gl/DIBQLQ

Мікрофінансування
Грантова допомога по проектах людської безпеки 

програми “Кусаноне”
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http://goo.gl/DIBQLQ
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ПОСТІЙНОДІЮЧІ ГРАНТИ  ТА СТИПЕНДІЇ

Конкурс 
“Надання послуг вразливим групам дітей”

Організатор – Глобальний дитячий фонд.

Адресат – громадські організації.

Тематика конкурсу – жертви торгівлі дітьми, діти-біженці, дитяча

робоча сила; молодь та підлітки (вразливі групи); ВІЛ/СНІД;

інваліди.

Деталі за посиланням – goo.gl/oqwxZ

http://goo.gl/oqwxZ


ПОСТІЙНОДІЮЧІ ГРАНТИ  ТА СТИПЕНДІЇ

Інноваційний фонд ЮНІСЕФ

Організатор – Фонд ЮНІСЕФ.

Адресат – підприємства-стартапи, які пов’язані з технологіями для  

молоді до 25 років, що сприяють навчанню та\або участі у  

громадському житті; використанням даних у реальному часі для  

прийняття рішень; рішенням для збільшення доступу до інформації,  

зокрема до зв’язку, електроенергії, фінансування та ін.

Деталі за посиланням – goo.gl/g3rlNV
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http://goo.gl/g3rlNV
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ПОСТІЙНОДІЮЧІ ГРАНТИ  ТА СТИПЕНДІЇ

East Invest II

Організатор – за ініціативи Європалати (EUROCHAMBERS).

Адресат – малі та середні підприємства (МСП) та організації, що

підтримують підприємницьку діяльність.

Заходи будуть сфокусовані на сприяння інтернаціоналізації і торгівлі

з ЄС, а також залучення інвестицій.

Деталі за посиланням – goo.gl/uTNGTP

http://goo.gl/uTNGTP


ПОСТІЙНОДІЮЧІ ГРАНТИ  ТА СТИПЕНДІЇ

Грантові програми
від Фонду Монсанто

Організатор – Фонд Монсанто.

Адресат – благодійні організації, громадські організації, приватні

школи та приватні лікарні, які обслуговують незахищені верстви

населення.

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.

Деталі за посиланням – goo.gl/h3oFu4
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http://goo.gl/h3oFu4


Грантова програма “Відкриті двері”
для підтримки короткострокових ініціатив громадських 

організацій

ПОСТІЙНОДІЮЧІ ГРАНТИ  ТА СТИПЕНДІЇ

Організатор – USAID. Конкурс є частиною Програми сприяння 

громадській активності “Долучайся”.

Розмір гранту – до 20 000 USD.

Тривалість гранту – 1 – 9 місяців.

Адресат – офіційно зареєстровані організації громадянського 

суспільства з усіх регіонів України.

Деталі за посиланням – goo.gl/kX2d4Q
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https://goo.gl/kX2d4Q
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ПОСТІЙНОДІЮЧІ ГРАНТИ  ТА СТИПЕНДІЇ

Програма “Горизонт 2020”

Організатор – ЄС.

Адресат – освітні організації. Основні умови участі у проектах

програми “Горизонт 2020” – актуальна дослідницька тема,

щонайменше два партнери з європейських країн (країни-члени ЄС

або країни, асоційовані члени програми «Горизонт 2020») і заявка

англійською мовою розміром 10-15 сторінок, в залежності від типу

проекту.

Деталі за посиланням – goo.gl/9bg89j

http://goo.gl/9bg89j


ПОСТІЙНОДІЮЧІ ГРАНТИ  ТА СТИПЕНДІЇ

Програма “Креативна Європа”

Організатор – ЄС.

Адресат – українські організації в сфері культури та креативності або  

кіноіндустрії, які мають статус юридичної особи протягом 2 років.

Деталі за посиланням – goo.gl/Osloq3
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http://goo.gl/Osloq3
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ПОСТІЙНОДІЮЧІ ГРАНТИ  ТА СТИПЕНДІЇ

Гранти
від Фонду Джона і Кетрін Макартур

Організатор – Фонд Джона і Кетрін Макартур.

Адресат – творчі люди, ефективні інститути, впливові мережі, які

мають на меті побудову мирного, справедливого суспільства.

Тематика проектів - глобальна зміна клімату, ядерні ризики,

сектора, роль збільшення фінансового капіталу соціального 

журналістики у відповідальній демократії.

Деталі за посиланням – goo.gl/DTG5tG

http://goo.gl/DTG5tG


Маєте успішний приклад вже впровадженого  
грантового проекту у нас в регіоні та бажаєте  
розповісти про це іншим, будь ласка, пишіть нам  

на vitavdovychenko6@gmail.com.

З'явилися зауваження або пропозиції  –
телефонуйте (0472 54-29-77) або надсилайте  

повідомлення на vitavdovychenko6@gmail.com.

З повагою
команда Департаменту регіонального розвитку 

Черкаської ОДА
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