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ЗВЕДЕНИЙ МОНІТОРИНГ ГРАНТОВИХ ПРОГРАМ
доступних для Вінницької області
станом на 25.03.2016 р.

Мета та напрямки конкурсу проектів

Примітки

Строки

Фінансування

Сайт

Всі проекти ровитку малого масштабу мають право на фінансування за програмою
Кусаноне. Однак особлива увага буде приділятися у таких сферах:
- медична допомога
- спорт
- освіта
- надання допомоги прошарку населення, що вимагає підтримки
- суспільний добробут
- навколишнє середовище

31 березня 2016 р.

Відповідно до запиту.
Середня сума фінансування до
100 тис. доларів

http://www.ua.embjapan.go.jp/jpn/bi_ua/oda/humansec
/info_u.pdf

До участі в конкурсі грантів запрошуються:
- як зареєстровані організації так і незареєстровані волонтерські групи, що складаються
мінімум з трьох осіб, з яких двоє є переселенцями (не менше 50% групи повинні бути
переселенцями);
- волонтерська група/організація, яка активно працює в сфері допомоги переселенцям.

31 березня 2016 р.

до 25 000 грн.

http://www.gurt.org.ua/news/grants/3
1689/

ГРАНТИ
За програмою Кусаноне безвідплатна фінансова допомога надається неурядовим організаціям,
лікарням, початковим школам, науково- досліджувальним інститутам та іншим неприбутковим
організаціям з метою надання допомоги задля здійснення проектів розвитку цих організацій.
Грантова допомога по
Будь яка некомерційна організація може стати одержувачем програми Кусаноне. Єдина вимога – це
1. проектах людської безпеки
повинна бути неприбуткова організація, що виконує основні проекти розвитку. Приклади
програми "Кусаноне"
потенційних реціпіентів допомоги: місцеві та міжнародні неурядові організації (незалежно від
громадянства), лікарні, початкові школи, науково- досліджувальні інститути та інші неприбуткові
організації.

Грантова програма
2. підтримки волонтерських
ініціатив від Крим SOS

Мета програми – підтримати переселенців в спробах самостійного вирішення їх проблем та
захисту їх прав і свобод.
На гранти можуть претендувати проекти, спрямовані на:
- інтеграцію і побудову діалогу між переселенцями і місцевими громадами;
- захист прав переселенців;
- зміцнення ініціатив та спільнот внутрішньо переміщених осіб (ВПО);
- надання підтримки жінкам і вирішення проблеми гендерно-обумовленого насильства, а також
захисту людей з особливими потребами та інших соціально незахищених груп населення.

Грант від Національного
3. фонду підтримки
демократії (NED)

Напрямки проектів для фінансування:
- розвиток і захист прав людини і законності
- зміцнення демократичний формацій та цінностей
Фінансування в рамках Фонду направлене на неурядові організації у всьому світі, що працюють на - забезпечення звітності та прозорості
користь демократичних цілей та зміцнення позицій демократичних інститутів.
- підтримку громадських організацій
NED підтримує неурядові організації, серед яких можуть бути громадські організації, асоціації,
- зміцнення демократичних політичних процесів та інститутів
незалежні медіа-ресурси та інші організації.
- підтримку громадянської грамотності
- сприяння вирішенню демократичних конфліктів
- сприяння свободі асоціацій
- підтримку глобальної ринкової економіки

01 квітня 2016 р.
17 червня 2016 р.

Відповідно до запиту

http://www.ned.org/apply-forgrant/ru/

Гранти від Міжнародного
4. Фонду з питань
культурного розмаїття

Міжнародний Фонд ЮНЕСКО з питань культурного розмаїття запрошує міжнародні організації,
неурядові організації та представників вразливих до суспільних явищ соціальних груп з країн, що
розвиваються подавати заявки на участь у грантовому конкурсі.
Процес подачі заявки:
1. Створення облікового запису на онлайн платформі.
2. Подача електронної аплікаційної форми.

15 квітня 2016 р.

100,000 доларів США для
кожного проекту

http://en.unesco.org/creativity/ifcd/a
pply

Метою Фонду є підтримка дітей, батьки яких померли, і дітей, покинутих батьками, які не здатні
чи не зацікавлені дбати про них.
Програма підтримки дітей
Фонд Джинджер підтримує організації (не підтримує фізичних осіб та державні структури), які
сиріт та дітей у складних
реалізують такі види проектів:
5.
життєвих обставинах
- будівництво дитячих будинків сімейного типу та центрів для покинутих дітей,
оголошує конкурс грантів
- проекти, що допомагають сиротам та/або покинутим дітям у державних сиротинцях,
- проекти, які спрямовані на превентивну роботу з дітьми та сім’ями у СЖО.

Заявка заповнюється англійською, або французькою мовою.
Всі проекти повинні початися в березня 2017 року.
Усі заявники повинні продемонструвати міжнародний характер діяльності організації.

Фонд надає перевагу проектам, що впроваджуються у віддалених регіонах (сільська
місцевість або Східна та Південна Україна).
25 квітня 2016 р.

Середній розмір гранту: 10 000 – http://www.gurt.org.ua/news/grants/3
25 000 доларів США.
1645/

http://qoo.by/h5F

http://www.irf.ua/grants/contests/kon
k_prov_zhur_roz/

Для участі в конкурсі потрібно зареєструватись тут
http://goo.gl/forms/uNt9byrJKb

«Креативна Європа»
оголошує конкурс заявок
на підтримку дворічних
6.
проектів з перекладу і
публікації творів художньої
літератури

Програма Європейського Союзу «Креативна Європа» оголошує конкурс заявок на підтримку
дворічних проектів (категорія 1) з перекладу і публікації творів художньої літератури, а також
просування вже перекладених книг.
Участь у конкурсі можуть брати виключно юридичні особи. Подати заявку може видавництво або
видавничий дім, який працює щонайменше 2 роки.

Подача заявки та необхідна реєстрація здійснюються аплікантами самостійно,
відповідно до інструкцій на Порталі учасника Виконавчої агенції з питань освіти,
культури та аудіовізуальних питань. Під час реєстрації організація надає про себе
правову і фінансову інформацію, завантажує документи та заповнює он-лайн форми.

27 квітня 2016 р.

Максимальний розмір гранту на
спів фінансування проектів
становить 100 тис. євро.
Фінансовий внесок ЄС при цьому
не перевищує 50% від загального
бюджету проекту.

Конкурс «Проведення
журналістських
розслідувань у сфері
боротьби з корупцією»

Міжнародний фонд “Відродження” з року в рік сприяє незалежним професійним командам
журналістів, які спеціалізуються на розслідуваннях, задля того, щоб закріпити традицію постійного
й якісного громадського контролю за діями влади.
Мета конкурсу – донесення до громадськості об’єктивної інформації про факти корупції через
підтримку журналістських розслідувань, як одного з найефективніших інструментів контролю над
діями влади.
Учасники конкурсу: громадські об’єднання та ЗМІ, що працюють як незалежні агенції
журналістських розслідувань або в інший спосіб регулярно проводять журналістські розслідування
й публікують їх результати.

Пріоритети конкурсу (перелік орієнтовний і не є вичерпним):
- розслідування корупційної діяльності одного чи декількох органів публічної влади;
- розслідування тіньових зв’язків влади та бізнесу;
- забезпечення постійного правового супроводу діяльності апліканта у - сфері
журналістських розслідувань;
- оприлюднення результатів антикорупційних журналістських розслідувань.
Термін реалізації проекту – до 12 місяців. Планований термін початку реалізації
проектів – 1 червня 2016 р.

29 квітня 2016 р.

Максимальний розмір гранту 500 000 гривень (оптимальний
бюджет проекту
300 000 - 400 000 гривень).

7.
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Гранти від Hackathon
8.
Bridge в Україні

Hackathon Bridge 2.1 - конкурс інноваційних проектів, спрямований на підтримку молодих, творчих
та активних людей з Польщі, України та Молдови, щоб допомогти їм зробити свої ідеї реальними.
Активні та креативні зможуть отримати фінансування та менторство свого проекту,
запропонувавши інноваційну ідею в одній з трьох сфер (можна пропонувати ідеї для двох чи трьох
сфер одразу):
- Бізнес;
- Суспільство;
- Культура.

Програмна ініціатива «Демократична практика» Міжнародного фонду «Відродження»
оголошує Конкурс «Розвиток місцевої демократії – важлива складова реформи місцевого
Конкурс «Розвиток
самоврядування».
місцевої демократії –
Мета конкурсу – посилення спроможності членів територіальних громад міст, сіл та селищ
9.
важлива складова реформи реалізовувати передбачені законодавством України форми безпосереднього народовладдя на
місцевого самоврядування» місцевому рівні (ОСНи, загальні збори членів територіальних громад за місцем проживання,
місцеві ініціативи, громадські слухання тощо) як важливої складової децентралізації та реформи
місцевого самоврядування.

Взяти участь в конкурсі зможуть молоді люди до 35 років, які створять команди,
учасником якої буде принаймні 1 представник будь-якої з 2-х названих країн
(Польща+Україна, Україна+Молдова, Молдова+Польща). Команди матимуть
можливість відвідувати наші підготовчі тренінги з управління проектами в
трьох країнах.
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30 квітня 2016 р.

45 000 євро

http://www.gurt.org.ua/news/grants/2
9920/

Учасники конкурсу – громадські організації, громадські спілки, органи самоорганізації
населення та благодійні фонди.
Проектна пропозиція має передбачати підтримку діяльності регіональних/місцевих
Ресурсних центрів із питань розвитку місцевої демократії.
Вітається здійснення проектної діяльності у співпраці з органами місцевого
самоврядування, коаліції з іншими громадськими організаціями, організаціями
аналітичного, експертного спрямування, органами самоорганізації населення (у тому
числі з інших адміністративно-територіальних одиниць України).

04 травня 2016 р.

Максимальний розмір гранту –
380 000 грн (оптимальний
бюджет проекту 280 000 – 330
000 грн).

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/usinovivni/povidomlennya/2016/03/10/
ogoloshuetsya-konkurs-spilnixukrayinsko-avstrijskix-naukovodoslidnix-proektiv/

11. Грант на видання книги

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

Річна програма
національних обмінів,
12. 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 –6000 грн.

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

Програма національних
обмінів

Центр культурного менеджменту (Львів) за фінансування Національного фонду підтримки
демократії (National Endowment for Democracy, NED, США) з 1 жовтня 2015 року розпочинають в
Україні річну Програму національних обмінів для збільшення співпраці та конструктивного діалогу
між різними регіонами України – сходом, заходом, центром, півднем і північчю.
Бюджет програми передбачає фінансову підтримку 50 обмінам тривалістю 5-7 днів.
Програма національних обмінів не має вікових обмежень – основним критерієм відбору буде якість
пропонованих проектів та їх потенційний вплив на переосмислення подій в країні.

Приклади можливих форматів:
- Зустрічі, дискусії у студентських клубах, коворкінгах, прес-клубах, конференц-залах,
бібліотеках.
- Фотовиставки, презентації блогів, книжок, відеофільмів про важливі для країни
спільні і спірні теми.
- Спільні журналістські міжрегіональні програми, публікації, серії інтерв’ю.
- 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 жовтня 2015 р. - 01 вересня
2016 р.

Максимальна сума гранту на
здійснення обміну - 6000 грн.

http://obminy.org.ua/uk/portfolio/vie
w/?un_projectid=174

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://cdplatform.org/publications/1284granti-z-organizatsijnogo-rozvitkuogs

Метою Програми є сприяння встановленню та розвитку якісного науково- технологічного
співробітництва між групами науковців обох країн.
Партнери проекту:
Конкурс спільних
1. З українського боку реалізацією програми керує Міністерство освіти і науки
України.
10. українсько-австрійських
науково-дослідних проектів 2. З австрійського боку – Федеральне Міністерство науки, досліджень і
економіки Республіки Австрія та Австрійське Агентство міжнародного
співробітництва в галузі освіти та досліджень.

13.

14.

Загальний бюджет конкурсу – 3
000 000 грн.

http://www.irf.ua/grants/contests/kon
kurs_rozvitok_mistsevoi_demokratii
_vazhliva_skladova_reformi_mistse
vogo_samovryaduvannya/

Регіональний ресурсно-інформаційний центр "Громади Вінниччини"
м.Вінниця,вул. Соборна 85 к. 28? тел. (0432) 56 26 69, моб. (067) 500 23 01
www.sg.vn.ua e-mail: resource.vin@gmail.com

Малі гранти від
15. 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.
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Протягом року

5 000 євро

http://qoo.by/6Nn

Правозахисний центр
«Поступ».
Мета конкурсу проектів - забезпечення безпеки активістів і правозахисників, які постраждали або
16. Програма грантів допомоги отримують погрози і можуть постраждати у зв’язку зі своєю професійною діяльністю в Луганській
для активістів та
та Донецькій областях, а також на території Автономної Республіки Крим.
правозахисників

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

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
Посольство США в
Україні та допомогу українським журналістам, медіа-організаціям і недержавним організаціям, які
Україні.
працюють над проектами, пов'язаними з медіа.
17
Фонд розвитку українських Пріоритети Фонду розвитку ЗМІ спрямовані на:
ЗМІ
- 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

Мета конкурсу проектів - підтримка перспективних проектів, призначених сприяти демократичним
перетворенням та побудові громадянського суспільства в Україні
Посольство США в
Напрямки проектних пропозицій:
18. Україні.
Права людини; підтримка громадських ініціатив; розвиток виборчої системи; Освіта виборців та
Фонд сприяння демократії
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

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.
Міністерство закордонних Напрямки проектних пропозицій:
справ Естонії.
• освіта
• охорона здоров'я
19. Мікрофінансування для
українських НУО або
• мир і стабільність
місцевих органів влади
• 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

Грант від Глобального
інноваційного фонду на
20.
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/

The ABILIS Foundation.
Фінансування організацій у
справах людей з
21.
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.

від 500 до 10 000 євро

http://goo.gl/I1Y8z5

The Coca-Cola Foundation.
22. 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)

Необмежені

http://goo.gl/Zd3rz8

Потягом року

від 15 тис. доларів

http://goo.gl/KvGQox

Потягом року

Максимальний розмір гранту –
EUR 499,000

http://goo.gl/UfSdbS

23.

Фонд Ч. Ст. Мотта.
Громадянське суспільство

Уряд Нідерландів.
24. Фонд захисту людських
прав. Малі гранти

Мета конкурсу проектів - піддтримати зусилля, спрямовані на посилення справедливості, рівності
прав і підтримку в суспільстві
Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО)
Напрямки проектних пропозицій: зміцнення благодійності (філантропії) та громадського сектору;
підвищення активності громадськості.
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
Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО)
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

Немає

Немає

http://goo.gl/9QMZn4

Регіональний ресурсно-інформаційний центр "Громади Вінниччини"
м.Вінниця,вул. Соборна 85 к. 28? тел. (0432) 56 26 69, моб. (067) 500 23 01
www.sg.vn.ua e-mail: resource.vin@gmail.com

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
Microsoft.
організації.За умовами програми операційна система не постачається, надається лише її оновлення Взяти участь у цій програмі може кожна громадська організація, що має статус
25. Програма Microsoft
(upgrade) до останньої версії. Скористатися цим оновленням можна, лише якщо на комп’ютерах
благодійної в країні реєстрації.
Software Donation
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.
Кандидати повинні відповідати наступним вимогам:
• мати достатню послужний список і управлінський потенціал та досвід в обраній
Мета - підтримка реформ на шляху до плюралістичної демократії за участі громадянського
галузі втручання;
суспільства.
• бути в змозі продемонструвати позитивний вплив на дотримання законності та
Напрямки проектних пропозицій:
доброго управління в Україні;
Міністерство закордонних - вдосконалення законодавства, викорінення корупції, забезпечення інклюзивного уряду та
Проектна пропозиція повинна задовільняти такі критерії:
справ Нідерландів. Matra
забезпечення належної правозастосовної практики у сфері правопорядку, земельної реформи;
• вирішити одну або більше з вищезазначених тем;
26.
European Partnership
- забезпечення вільних і справедливих виборів;
• демонструють зміну рішень потенціал у вибраній сфері;
Programme 2014
- забезпечення свободи слова та зміцнення незалежних професійних ЗМІ;
• визначити стратегії, які забезпечують стійкість втручання / заходи;
- покращення підзвітності державних установ і громадського нагляду за публічною діяльністю
• бути розроблені відповідно до форми заявки;
адміністрації та органами місцевого самоврядування, включаючи моніторинг виконання
• бути реалізовані протягом 12 місяців;
законодавства.
• визначити власні фінансові ресурси організації, що виділяються з пропонованим
проектом (не менше 15% від загального бюджету).
Європейський фонд за
Мета конкурсу проектів - підтримка місцевих демократичних ініціатив.
Підтримка
Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО)
27. демократію.
Напрямки проектних пропозицій: трансформаційні процеси; підримка демократії.
демократичних процесів
Мета - підтримка інноваційних локальний організацій, що працюють з вразливими групами дітей.
Сфери інтересів:
Глобальний дитячий фонд. - жертви торгівлі дітьми, діти-біженці, дитяча робоча сила;
Подавачі - громадські організації. Спершу в режимі онлайн подається лист
зацікавленост (на офіційному сайті). В разі відповідності проекту пріоритетам фонду,
28. Конкурс: «Надання послуг - молодь та підлітки (вразливі групи);
вразливим групам дітей»
- професійно-технічна і початкова освіта;
буде надіслана аплікаційна форма для детального опису проекту.
- ВІЛ/СНІД;
- Інваліди.
Запропоновані пілотні проекти:
– повинні бути «інтервенційними», тобто їх діяльність повинна бути спрямована на соціальні
Європейська
молодіжна
зміни, які залучають молодь на місцевому рівні;
Грант
для
29. фундація.
– діяльність за проектом повинна мати чіткі зв'язки або вплив на місцевому рівні;
неурядових організацій
– повинні бути розроблені на місцевому, регіональному або національному рівні (тобто міжнародні
громадські організації не можуть подаватись на отримання гранту).
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:
Проект «Адвокація та
1. «Практичне застосування законодавства та захист прав мігрантів». Специфічною метою
підвищення спроможності навчання є отримання навичок та знань щодо застосування міжнародного на національного
законодавства в сфері захисту прав мігрантів: біженців, шукачів притулку, осіб без громадянства,
30. уряду в сфері міграції».
Конкурс на отримання
трудових мігрантів Заявник визначає сферу своїх професійних інтересів та тематику навчання
малих грантів/стипендій
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.

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.

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.
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Потягом року

Безкоштовне ліцензійне
програмне забезпечення
Microsoft

http://goo.gl/qg6rDh

Потягом року

650 000,0 - 1 100 000,0 грн.

http://goo.gl/HCxO6A

Немає

10 000 до 150 000 євро

http://goo.gl/yxOE46

Лист зацікавленості можна
надсилати протягом усього року

від $25,000 дo $75,000

http://www.globalfundforchildren.org/

Немає

Максимальна сума гранту – 10
000 євро.

http://goo.gl/i98ksH

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

Регіональний ресурсно-інформаційний центр "Громади Вінниччини"
м.Вінниця,вул. Соборна 85 к. 28? тел. (0432) 56 26 69, моб. (067) 500 23 01
www.sg.vn.ua e-mail: resource.vin@gmail.com
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КОНФЕРЕНЦІЇ, ГРАНТИ НА НАВЧАННЯ, КОНКУРСИ, ТРЕНІНГИ
Під час тренінгу буде розкрито питання:
1. Права паліативних пацієнтів.
2. Представництво інтересів паліативних пацієнтів, ведення справ.
3. Типові сфери прав людини паліативної хворих в Україні – доповідь про права людини і
діяльність центрів правової підтримки.
28-30 березня Інститут «Республіка» в рамках Всеукраїнської ініціативи «Активна Громада»
проведе Форум Активних Громадян.
На форумі учасники зможуть отримати знання в рамках трьох панелей:
2. Форум Активних Громадян
- Методи залучення та активізації громадян
- Реформи в Україні
- Саморозвиток активістів
Конкурс на участь у
тренінгу “Права
1.
паліативного пацієнта –
Права людини”

3.

Безкоштовне навчання в
Лондоні для магістрантів

Навчальна програма Leadership Education and Development (LEAD), яка функціонує під патронатом
Ukrainian-British City Club і схвалена Міністерством освіти і науки України, запрошує талановитих
українських студентів з різних регіонів країни провести 14 днів у Лондоні, щоб отримати досвід і
розуміння професійного середовища, трудової етики і корпоративної культури державних і
приватних установ Великобританії.
За допомогою серії презентацій, семінарів, кейсів і групових проектів учасники ознайомляться з
роботою державних та приватних установ Сполученого Королівства, пройдуть цільове навчання в
предметних областях, які корисні в державному секторі України (наприклад, муніципального
управління, лобіювання і управління проектами), а також отримають можливість налагодження
контактів з професіоналами корпорацій, державними службовцями, студентами і колегами з
Великобританії. Програма також пропонує учасникам нетворкінг випускників і подальше
наставництво.

На тренінг запрошуються:
- Представники організацій, які працюють в сфері паліативної допомоги
- Представники організацій, які працюють в сфері захисту прав пацієнтів та
колективного представництва пацієнтів.

25 березня 2016 р.

Відшкодовуються організаторами

http://qoo.by/h5q

Форум відбудеться за методикою баркемпу. Учасники зможуть відвідати понад 30
різноманітних навчальних сесій від провідних експертів громадських, державних та
бізнес-структур України, країн ЄС та США.

26 березня 2016 р.

Відшкодовуються організаторами

http://gurt.org.ua/news/events/3169
7/bull/

Кандидати повинні вчитися або починати навчання в магістратурі в 2016 році,
спеціалізуватися на бізнес- або гуманітарних дисциплінах, продемонструвати лідерські
якості, успіхи в навчанні, а також активну соціальну залученість та інтерес до
державного сектора. Добре знання англійської обов'язково.
Після завершення програми, учасникам пропонується присвятити час волонтерській
роботі або стажуванню в установах державного сектора України.
Успішні кандидати будуть запрошені на інтерв'ю по Skype з командою проекту в
середині квітня. Сама програма буде проходити з 9 по 23 липня 2016 року.

27 березня 2016 р.

Відшкодовуються організаторами

http://www.sciencecommunity.org/ru/node/164983

Проектом передбачається проведення тренінгу для 30 осіб з Вінницької, Житомирської та
Хмельницької областей, які обиратимуться на конкурсній основі з представників місцевих ЗМІ,
органів влади та профспілок.
Набір учасників тренінгу в
Метою проекту є підвищення рівня поінформованості населення щодо процесу децентралізації та
4. рамках проекту «Інформуй
добровільного об’єднання територіальних громад в умовах євроінтеграції.
громаду відповідально!»
Проект реалізується ВОО МГО «Україна-Польща-Німеччина» спільно з ГО «Інститут розвитку
демократії та регіональних ініціатив» у партнерстві з Регіональним Представництвом Фонду ім.
Фрідріха Еберта в Україні.

В ході тренінгу заплановано проведення 4-х модулів, в рамках яких буде висвітлено
європейський досвід запровадження реформ, сучасний стан реформи децентралізації в
Україні та перспективи її розширення, а також роль громадськості та медіа в процесі
добровільного об’єднання територіальних громад. Крім того, в рамках навчання
відбудеться майстер-клас з візуалізації та презентації, як інструментів ефективного
висвітлення інформації серед широкого загалу. За результатами тренінгу учасники
повинні підготувати матеріали, кращі з яких будуть опубліковані на сайтах організаційпартнерів проекту.

На даному курсі можна дізнатися про те, як культурні інституції можуть досягати успіху в часи
Міжнародний онлайн-курс
технологічних та соціальних змін. Навчання в міжнародній команді, робота над одним з чотирьох
для менеджерів культури
кейсів та університетський сертифікат

Результати навчання будуть направлені на розвиток аудиторії, ефектні цифрові
комунікації, аудит та оцінку програми мистецтв, стійкі операції та маркетинг, робота з
місцевими культурними організаціями в глобальному масштабі, планування політичних
та економічних непередбачуваних обставин, створення стратегій, краудсорсінг.

Початок курсу
14 квітня 2016 р.

Курс є повністю безкоштовним

https://www.goethe-managing-thearts.org/?wt_sc=mooc

Вимоги до кандидатів:
1. Бути громадянином України і на момент подання аплікаційної форми проживати у
країні громадянства.
2. Бути від 25 до 35 років на момент подачі заявки;
3. Мати закінчену вищу освіту (бакалавр або вище);
4. Добре володіти англійською мовою (TOEFL over 500 (paper test), IELTS band 6 або
навчання на англомовній університетській програмі).
5. Мати відповідний досвід роботи у державному та/або некомерційному секторі
(законодавча влада, виконавча влада, неурядові організації, які займаються
релевантною до тематики програми діяльністю, тощо); і
6. Продемонструвати навички лідерства та спілкування (аби підтвердити високий
рівень своїх навичок, ви можете описати свою діяльність в цих напрямках в есе в кінці
аплікаційної форми, і надати/завантажити будь сертифікати/дипломи/матеріали, які
можуть підтвердити ці ваші якості).

15 квітня 2016 р.

Відшкодовуються організаторами

http://www.americancouncils.org.ua/
uk/news/361

Взяти участь у програмі графині Денхофф можуть фрілансери та штатні співробітники
газет, теле- і радіокомпаній, а також інтернет-видань з вищеназваних країн у віці 23 до
35 років.
Здобувачі повинні вільно володіти німецькою мовою на такому рівні, щоб спілкуватися
з німецькими колегами і бути в змозі самостійно вести інтерв’ю.

15 квітня 2016 р.

Відшкодовуються організаторами

http://www.ijp.org/ru/stipendien/doen
hoff

Викладачі: Світлана Шліпченко, Ігор Тищенко, Іван Вербицький.

Початок курсу
17 квітня 2016 р.

Курс є повністю безкоштовним

http://qoo.by/aaM

Результати конкурсу будуть оголошені 29 квітня 2016 року на офіційній сторінці SEED
Grant у Facebook (https://www.facebook.com/SEEDGrant/), а також на сайті
(http://seedgrant.wnisef.org/).
Два переможці отримають сертифікат від The Economist на підготовчий курс до тесту
GMAT - необхідної передумови для успішного вступу до топових бізнес-шкіл.

18 квітня 2016 р.

Безкоштовно, переможці
отримають винагороду

http://www.gurt.org.ua/news/grants/3
1659/

5.

Відкрито новий набір на
осінню програму
6. професійних стажувань
Professional Fellows
Program 2016

Professional Fellows Program (PFP) – це програма професійних стажувань, спонсором якої є Бюро з
питань освіти та культури Державного департаменту США. Для Вірменії, Азербайджану, Грузії,
Молдови, Турції та України PFP має законодавчий фокус і керується Американськими Радами з
міжнародної освіти: ACTR/ACCELS.
Цілі програми:
- Зміцнення розуміння законодавчого процесу США;
- Посилення визнання ролі, яку громадянське суспільство відіграє у формуванні державної
політики та підзвітності уряду;
- Створення партнерських відносин між установами в США та Вірменії, Азербайджані, Грузії,
Молдові, Турції та Україні; і
- Встановлення спільної мови для розробки практичних рішень спільних проблем.

Міжнародна програма
7. імені Маріон графині
Денхофф

Міжнародна програма імені Маріон графині Денхофф надає молодим журналіст(к)ам з Росії,
України, Грузії, Білорусі, Молдови, Вірменії, Азербайджану та інших країн СНД, а також
Прибалтики стипендії для проходження двомісячного стажування в німецьких ЗМІ восени 2016
року.
IJP – це громадська організація журналістів для журналістів. Вона прагне допомогти молодим
журналістам, спеціалізується переважно на міжнародній тематиці, отримати додаткову
кваліфікацію за кордоном.

8.

Курс розроблено спеціально для того, щоб якомога ширша аудиторія дізналась про те, як
Онлайн курс: Урбаністика:
функціонують міста, і розібралась у тому, як бути активним мешканцем міста і сприяти
сучасне місто
перетворенню власного міста на комфортне місце для життя!

9.

Конкурс для талановитих
українців від SEED Grant

Програма економічного лідерства SEED Grant фонду Western NISEnterprise Fund (WNISEF)
оголошує конкурс презентацій для талановитих молодих професіоналів на тему: «Двигуни
майбутнього: які три галузі економіки змінять Україну?». У вигляді короткої презентації (до 10
слайдів) або есе (до однієї тисячі слів) слід назвати конкретні кроки, які потрібно зробити, аби дати
новий імпульс вибраним галузям української економіки.

01 квітня 2016 р. до 16:00 год. Відшкодовуються організаторами

http://www.ukrpolgerm.com/event/1/
474

Регіональний ресурсно-інформаційний центр "Громади Вінниччини"
м.Вінниця,вул. Соборна 85 к. 28? тел. (0432) 56 26 69, моб. (067) 500 23 01
www.sg.vn.ua e-mail: resource.vin@gmail.com

Реєстрація на щорічну
Асамблею Форуму
10. громадянського
суспільства Східного
Партнерства
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Учасники будуть відібрані на основі наступних критеріїв:
- Прийнятність – кандидати повинні бути неурядовою, безпартійною (інституційно не
Керівний комітет Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС СхП) запрошує пов’язані з політичною партією) організацією, які поважають демократичні цінності.
всіх зацікавлених сторін взяти участь у 8-й щорічній Асамблеї Форуму, який пройде 28-30
- Різноманітність сфер діяльності.
http://www.prostir.ua/?grants=rejestr
листопада 2016 в Брюсселі, Бельгія.
- Участь в Східному Партнерстві – заявники повинні бути залучені в роботу до
atsiya-na-schorichnu-asambleyuФорум громадянського суспільства є відкритим для широкого кола організацій громадянського
відповідних пріоритетів робочих груп Східного Партнерства.
20 квітня 2016 р. до 24:00 год. Відшкодовуються організаторами
forumu-hromadyanskoho-suspilstvaсуспільства: НУО, науково-дослідних центрів, некомерційних фондів, профспілок, організації
- Участь в ФГС СхП – ми запрошуємо кандидатів, які брали активну участь в діяльності
shidnoho-partnerstva
роботодавців, професійні асоціації, торгові палати, бізнес-асоціації, держави-члени ЄС і міжнародні попереднього Форуму громадянського суспільства, а також тих, хто готовий брати
організації та інші відповідні суб’єкти громадянського суспільства Східного Партнерства.
активну участь в роботі ФГС СхП в 2016-2017.
- Ротація – це право учасників, які не брали участі в попередніх щорічних Асамблеях;
вони мають пріоритет над тими, які вже брали участь.

З 24 березня до 20 квітня 2016 року оголошено конкурс на участь у щорічній програмі
Українського Жіночого Фонду «Перший крок до успіху». Мета програми полягає у підтримці
молодих жінок і дівчат, які готові допомагати у розвитку своїх громад та України в цілому й вести
Розпочато конкурс
за собою молодь.
11. “Перший крок до успіху” у
Заявки чекають від небайдужих молодих жінок і дівчат 18-23 років з усієї України, які вірять у те,
2016 році
що сучасна молода жінка спроможна досягти успіху, стати лідеркою та змінити життя людей в
своїй громаді і країні.
Переможниці цьогорічного конкурсу будуть запрошені на 3-денну зустріч у Київ

До участі у цьогорічному конкурсі програми запрошуються молоді жінки і дівчата, які:
– відчувають в собі лідерський потенціал та шукають можливості для особистісного
розвитку;
– занепокоєні проблемами своєї громади та мають ідеї, яким чином покращити
ситуацію;
– шукають початкову підтримку для реалізації соціального проекту в актуальній на
сьогоднішній день сфері (розвиток громад, соціальна сфера, політика, журналістика,
бізнес, екологія, ІТ-технології тощо).

20 квітня 2016 р.

Уряд Китаю запрошує
українців подаватися на
12.
стипендії на 2016-2017
навчальні роки

Міністерство торгівлі Китайської народної республіки виділило 44 стипендії для магістрів, та
аспірантів.
Стипендії надаються згідно з умовами двосторонньої угоди між Україною та КНР, а також з метою
поглибити співпрацю в галузі освіти.

Обов’язкові умови для відбору учасників програм:
1) Українське громадянство
2) Наявність диплома бакалавра при подачі на магістерську програму та диплома
магістра при подачі на докторантуру
3) Вік до 45 років на момент подачі заяви
4) Наявність відповідного рівня китайської мови (HSK 4 рівень, вище 180 балів) або
англійської мови (IETS – 6,0 і вище)
5) Державні службовці, працівники університетів, дослідницьких інститутів, ЗМІ

30 квітня 2016 р.

Конкурс "Добродел" в
13.
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.

01.05.2016 р. - для тих, хто хоче
Переможці конкурсу побувають стажуваннях у Польщі або Словаччині.
Організатори оплачують
отримати новий досвід у
Навчальні стажування – унікальна нагода впродовж 5 днів поспілкуватися з колегами зпроживання та харчування
Польщі;
за кордону, на власні очі побачити та дізнатися про те, як відбувається процес втілення
учасників, а також близько 80%
01.08.2016 р. - для тих, хто хоче
громадських ініціатив у сусідніх країнах, перейняти європейський досвід у цій сфері.
витрат на транспорт.
відвідати Словаччину

Навчальна програма розрахована на державних посадових осіб, представників напівурядових
організацій та інституцій, громадських організацій та бізнес-асоціацій. Програма організована
Шведською міжнародною агенцією з розвитку та кооперації (SIDA).

Учасники програми отримають поглиблені знання з просування та стимулювання
розвитку приватного сектору, навички щодо впровадження змін у розвиток приватного
сектору, а також оволодіють інструментами розробки плану дій з Розвитку приватного
сектору на батьківщині.
Програма рповодитиметься англійською мовою та включатиме тритижневий тренінг у
Швеції, додаткові регіональні та національні семінари, а також можливості для роботи з
мережею шведських національних та регіоанльних підприємств.

02 травня 2016 р.

Відшкодовуються організаторами

http://www.privatesectordevelopmen
t.se/training-programmes/

Міжнародна навчальна
програма для розвитку
14. приватного сектора
"Стратегії зростання
приватного сектору"

Відшкодовуються організаторами

http://www.prostir.ua/?grants=rozpo
chato-konkurs-pershyj-krok-douspihu-u-2016-rotsi

https://issuu.com/mineconomdev/do
Переможці отримають грант на
cs/2016_mofcom_scholarship_____
навчання
_______

http://ahalar.org/news/555

15.

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/

16.

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 Штабквартиру Ради Європи

http://fest.dytiatko.org.ua/

За довідками звертайтесь: (0432) 56-26-69, (067) 500-23-01, resource.vin@gmail.com, м. Вінниця, вул. Соборна, 85, каб. 14 або каб. 28

