Центр розвитку інвестиційної спроможності та залучення ресурсів
e-mail: resource.voaoms@gmail.com
тел.: (067) 500-23-01

ЗВЕДЕНИЙ МОНІТОРИНГ ГРАНТОВИХ ПРОГРАМ
доступних для Вінницької області
станом на 17.02.2017 р.

Конкурс мікропроектів Посольства Німеччини в Україні

1
Мета:

Поліпшення умов бідних верств населення
Учасники:
Організації/установи (не підприємства), не спроможні самостійно профінансувати свій
проект.
Дедлайн:
24 лютого 2017 р.
Сума гранту:
Максимальна сума грантового сприяння становить, як правило, 8 000 євро

Сайт:

http://www.prostir.ua/?grants=konkurs-mikroproektiv-posolstva-nimechchyny-v-ukrajini

Програма підтримки громадянського суспільства в Україні “Шлях
ініціативи – програма підтримки в Україні 2017″
Мета:

Учасники:

Чеська НГО NESEHNUTÍ знову запрошує взяти участь у програмі підтримки
громадянського суспільства в Україні Шлях ініціативи – програма підтримки
громадянського суспільства для України 2017 та надає свою допомогу в організації
Ваших громадських кампаній.
Основні напрямки діяльності, які підтримуються програмою:
Захист прав людини (у т. ч. громадянських та соціальних прав); Вільний доступ до
інформації; Незалежна журналістика, незалежна преса; Захист навколишнього
середовища; Рівноправність чоловіків і жінок; Інші теми, які також можуть бути
підтриманими: права меншин; права біженців та малозабезпечених груп населення;
захист прав тварин.
НГО, незалежні ЗМІ або неформальні групи, громадські ініціативи, місцеві асоціації та
спілки з наступних регіонів України: Кременчук та Кременчуцький район, Одеська та
Херсонська області. Підтримка не надається політичним партіям та організаціям,
формально чи неформально з ними пов’язаним (молодіжні, експертні чи будь-які інші)

Дедлайн:

27 лютого 2017 р.

Сума гранту:

Автори відібраних ініціатив приймуть участь у тренінгах під керівництвом
професіональних тренерів, за допомогою яких учасники зможуть трансформувати
пропозиції ідей та ініціатив в реальні проекти громадських кампаній. Проекти потрібно
буде реалізувати протягом квітня-грудня 2017 року. Ми компенсуємо всі витрати
пов’язані з участю в тренінгах (транспорт, харчування, проживання, якщо потрібно).
Додатково ініціативи також отримають фінансову підтримку для реалізації кампаній в
розмірі до 38 000 грн., та за необхідністю, регулярні консультації від іноземних
експертів за допомогою електронної пошти та Skype, місцеві експертні консультації та
оперативну підтримку Вашої ініціативи.
http://www.prostir.ua/?grants=prohrama-pidtrymky-hromadyanskoho-suspilstva-v-ukrajinishlyah-initsiatyvy-prohrama-pidtrymky-v-ukrajini-2017

Сайт:

Фонд «Монсанто» розпочав конкурс соціальних проектів для
сільських громад

2
Мета:

Учасники:

Дедлайн:

Сума гранту:

Сайт:

Підтримка сільських громад. Основні напрямки конкурсу:
// Надання базової освітньої підтримки, спрямованої на покращення освіти в сільських
громадах, 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 розвитку продовольчої безпеки,
санітарії, доступу до чистої води, громадської безпеки та різноманітних інших
місцевих потреб.
ОГС, НУО

29 лютого 2017 р.

Мінімальний розмір гранту, що може бути наданий – 25 тис. доларів США.

http://platforma-msb.org/fond-monsanto-rozpochav-konkurs-sotsialnyh-proektiv-dlya-silskyhgromad/

Конкурс грантів “Підтримка розвитку туризму в регіонах”

3
Мета:

Учасники:

Розробка якісних програм розвитку туризму в містах, районах та областях України. 10
громад отримають фінансування для розробки програми розвитку туризму в місті,
районі або області України та експертну підтримку, яку гарантує Асоціація індустрії
гостинності України.
Представники органів місцевого самоврядування або профільного комітету міста,
району або області, якщо: 1) туризм входить у п’ятірку пріоритетних напрямків
розвитку області; 2) заявник має підтримку обласної ради; 3) у області відсутня діюча
програма розвитку туризму.

Дедлайн:
01 березня 2017 р.

Сума гранту:
Розмір одного гранту може становити до 30 000 грн.
Сайт:

http://aigu.org.ua/grant.pdf

Конкурс проектів від посольства Великої Британії
4
Мета:

Учасники:

Дедлайн:

Конкурс пропозицій на здійснення проектної роботи у квітні 2017 – березні 2018 року в
рамках програми МЗС Великої Британії «Фонд глобальна Британія». Пропозиції
повинні бути спрямовані на демократичний, економічний чи енергетичний розвиток
України.
Вітаються пропозиції з усіх регіонів України. Успішні проекти повинні мати стійкі
результати і повинні чітко визначити ті зміни, яких буде досягнуто. Вони можуть також
спиратися на проекти інших організацій, доповнюючи їхні зусилля. Бюджет не повинен
перевищувати 20 000 фунтів стерлінгів.
06 березня 2017 р.

Сума гранту:
До £ 20 000
Сайт:

https://www.gov.uk/government/world-location-news/call-for-project-proposals-in-2017under-the-fcos-global-britain-fund

Четверта хвиля постійного конкурсу грантів «ЗМІ за проєвропейські
зміни в Україні»

5
Мета:

Учасники:

Створення і розвиток потенціалу регіональних ЗМІ для висвітлення питань, пов’язаних
з відносинами України та Євросоюзу, впровадження УА, інших зобов’язань України
перед ЄС, для інформування суспільства про сутність європейської інтеграції та
європейських цінностей, а також для просування реформ в регіональному вимірі,
забезпечення провідних регіональних ЗМІ фінансовою спроможністю для сталого
висвітлення європейської тематики, сприяння публічному обговоренню та підвищення
інформованості громадськості про теми, пов’язані із ЄС, на місцевому, регіональному
та міжрегіональному рівнях
До участі у конкурсі запрошуються ЗМІ, які: офіційно зареєстровані як юридичні особи
в Україні не менше 1 року (грантові заявки від ФОП не приймаються); мають
щонайменше річний, бажано – трирічний досвід роботи; мають досвід публікацій за
тематикою запропонованого проекту; мають сталу аудиторію в одному або декількох
регіонах України (окрім Києва); мають спроможність впроваджувати грантові проекти
та звітуватися за ними (включаючи фінансове звітування). У конкурсі можуть брати
участь регіональні ЗМІ всіх типів (окрім державних):

Дедлайн:
06 березня 2017 р.
Сума гранту:

Максимальний розмір гранту – 375 000 гривень (оптимальний бюджет проекту 200
000 – 300 000 гривень, в залежності від типу ЗМІ, менше фінансування дасть
переможцям додаткову можливість подаватися на продовження проекту

Сайт:
http://gurt.org.ua/news/grants/36403/

Гранти від Європейської комісії на розвиток потенціалу молоді

6
Мета:

Європейська комісія пропонує фінансування для проектів, які спрямовані на розвиток
потенціалу молоді. В рамках оголошеного конкурсу неприбуткові організації України
мають можливість створювати партнерства з організаціями держав-членів ЄС та інших
країн, запроваджувати міжнародний обмін, модернізувати навчальні програми,
реалізовувати спільні проекти тощо.

Учасники:
Не урядові та не прибуткові організації
Дедлайн:
08 березня 2017 р.
Сума гранту:
Максимальний розмір гранту: 150 000
Сайт:
http://bit.ly/2gBVVz3

Гранти у рамках програми ЄС «Молодіжне вікно
Східного партнерства»

7
Мета:

Учасники:

Програма є частиною ширшої ініціативи ЄС «EU4Youth»; вона спрямована на
підтримку країн Східного партнерства у сприянні ними активній участі молодих людей
у соціально-економічному житті. У рамках програми можна отримати фінансування на
проекти, що стосуються, зокрема, таких заходів: співпраці та створення мережі
корисних зв’язків і контактів; проведення конференцій, семінарів, зустрічей, великих
молодіжних заходів, інформаційно-розважальних кампаній; розвитку методів,
інструментів і матеріалів роботи з молоддю, а також програм роботи з молодими
людьми, навчальних програм та інструментів ведення документації; створення нових
форм роботи з молоддю; проведення підготовки і надання підтримки; заходів з
мобільності тощо.
Організація, що подає заявку на участь у програмі, повинна бути створена у країні
Східного партнерства; також вона має відповідати одному з таких критеріїв:
- бути неприбутковою організацією, асоціацією, неурядовою організацією;
- бути учасницею Національної молодіжної ради в своїй країні;
- бути державним органом місцевого, регіонального або національного рівня;
- бути приватною компанією, включаючи соціальне підприємство.
Окрім того, організації з країн Східного партнерства (зокрема, з України) не можуть
подаватися на участь у програмі самостійно; вони мають змогу це зробити лише як
партнер керівної організації з Євросоюзу.

Дедлайн:
8 березня 2017 р.
Сума гранту:

-

Сайт:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-youth2017_en

8

Конкурс проектних пропозицій для ОГС від Чорноморського фонду
регіонального співробітництва (BST)

Мета:

Вітаються проекти, які працюють у таких областях: протидія антизахідної пропаганди;
розвінчання підроблених новини і просування інформаційної грамотності; заохочення
хороших процесів управління; просування фундаментальних людських цінностей.

Учасники:

Організації громадянського суспільства з Вірменії, Болгарії, Грузії, Молдови, Румунії та
України.

Дедлайн:
17 березня 2017 р.
Сума гранту:
Сума звичайного гранту складає $24999.
Грант на багатоаспектний проект може бути більшим.
Сайт:

http://gurt.org.ua/news/grants/36130/

Конкурс грантів «Збереження демократії»

9
Мета:

Учасники:

Фонд GMF (USA) оголосив черговий раунд збору заявок від українських організацій.
Умови та пріорітети конкурсу «Збереження демократії»: протидія антизахідній
пропаганді; розвінчання неправдивої інформації і просування інформаційної
грамотності; просування позитивних процесів управління; підйом фундаментальних
людських цінностей.
ОГС

Дедлайн:

17 березня 2017 р.

Сума гранту:

Середній грант складе $ 24999

Сайт:

http://www.gmfus.org/initiatives/call-applications

4 хвиля конкурсу «Громадськість за проєвропейські зміни в Україні»

10
Мета:

Учасники:

Зростання залучення організацій громадянського суспільства до процесів моніторингу
та публічного діалогу з органами влади щодо секторальних реформ у відповідності до
виконання Угоди про асоціацію в таких секторах як правова, конституційна, судова та
виборча реформи, фінансування політичних партій, реформа державного управління,
охорона здоров’я, охорона довкілля, енергетика, транспорт, земельна реформа, технічні
бар’єри в торгівлі та спрощення торгівлі, контроль безпеки продуктів харчування.
ОГС, які мають:
• статус неприбутковості та офіційно зареєстровані в Україні не менше 1 року;
• спроможність впроваджувати грантові проекти та звітуватися за ними (включаючи
фінансове звітування). Досвід практичної роботи у сфері запропонованого проекту буде
конкурентною перевагою. Вітається здійснення проектної діяльності у співпраці з
іншими регіональними громадськими організаціями, організаціями аналітичного,
експертного спрямування, ЗМІ (у тому числі з інших областей України).
Програма не надає грантів політичним партіям, релігійним громадам та пов’язаним із

ними ОГС.
Дедлайн:
30 березня 2017 р.
Сума гранту:
Максимальний розмір гранту (грн): 750 000
Оптимальний бюджет проекту (грн): 300 000 – 500 000
Сайт:

http://gurt.org.ua/news/grants/36807/

Малі гранти для громадських ініціатив
11
Мета:

Учасники:

За фінансової підтримки Європейського Союзу “International Alert” має на меті надати
підтримку громадським ініціативам, що мають на меті сприяння розвитку суспільства з
урахуванням місцевих потреб громад, у яких наслідки тривалого конфлікту призвели до
напруженості у відносинах між різними групами, зокрема між ВПО та приймаючими
громадами.
Заохочується подання пропозицій громадськими організаціями, які не мають досвіду
отримання донорської підтримки.

Дедлайн:
31 березня 2017 р.
Сума гранту:

Буде забезпечено супровід та наставництво. рекомендується подавати пропозиції, що
розроблені декількома громадскими організаціями. Тривалість пропонованих проектів
не повинна перевищувати 3 (три) місяці.

Сайт:

http://gurt.org.ua/news/grants/36354/

Малі гранти на підтримку культурних та освітніх проектів від
Посольства США

12
Мета:

Учасники:

У 2017 році США та Україна відзначатимуть 25-у річницю встановлення
дипломатичних відносин між двома країнами. Протягом наступного року Посольство
США планує провести низку культурних та освітніх заходів, що мають на меті
відсвяткувати багату на події історію співпраці між народами двох країн, висвітлити
важливі спільні історії успіху, а також надати можливість народам двох країн уявити, як
саме вони працюватимуть разом протягом наступних 25-и років задля розвитку,
зміцнення та розширення взаємовідносин між США та Україною.
Українські та американські фізичні особи або організації, що мають статус недержавних
і неприбуткових, можуть взяти участь у цій програмі.

Дедлайн:

01 вересня 2016 р.

Сума гранту:

8000 $ для приватних осіб та 25000 дол. США для організацій

Сайт:

http://gurt.org.ua/news/grants/36049/

Можливість отримати грант від Європейського фонду підтримки
демократії
(The European Endowment for Democracy (EED)

13
Мета:

Заявки приймаються на фінансування проектів, мета яких - розвиток і зміцнення
демократичного громадянського суспільства у країнах, охоплених Європейською
політикою сусідства.

Учасники:

На гранти EED можуть претендувати організації, рухи, а також активісти, молодіжні
лідери та представники незалежних мас-медіа, без огляду на розмір їх структури та
формальний статус.

Дедлайн:

EED може надавати допомогу в невідкладному режимі (open financing cycle), без
оголошення т. зв. calls for proposals.

Сума гранту:
від 10 000 до 150 000 євро
Сайт:

http://gurt.org.ua/news/grants/36114/

Європейська молодіжна фундація (EYF) надає гранти для НУО

14
Мета:

Учасники:

Проекти повинні бути спрямовані на: 1) зміцнення миру і співробітництва;
2) сприяння тіснішій співпраці та взаєморозумінню між молоддю; 3)заохочення обміну
інформацією; 4) стимулювання взаємодопомоги. Вони повинні також відповідати
поточним пріоритетам молодіжного сектору Ради Європи.
Міжнародні молодіжні НУО, присутні не менш ніж в 7 державах-членах; Міжнародні
мережі молодіжних НУО зі щонайменше 7 держав-членів; Регіональні мережі
молодіжних НУО з 4-6 держав-членів; Національні молодіжні НУО держав-членів;
Місцеві молодіжні НУО держав-членів. Організації повинні бути некомерційними,
неурядовими, мати власний статут, бути створеними молоддю і для молоді віком 15-30
pоків, і виконувати свою роботу відповідно до цінностей Ради Європи.

Дедлайн:
Дедлайни залежать від видів грантів.
Сума гранту:

Сайт:

Щороку ЄМФ, що базується в Страсбурзькому Європейському Молодіжному Центрі
Ради Європи, виділяє близько 3 млн. євро для молодіжних проектів.
ЄМФ підтримує один молодіжний захід кожного робочого дня в Європі – 300 грантів за
участі понад 15 тис. молодих людей на рік.
http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/home

Гранти від Фонду Джона і Кетрін Макартур
15
Мета:

Учасники:

Фонд розвитку знань, підтримує індивідуальну творчість; зміцнює інститути і
допомагає поліпшити державну політику; надає інформацію громадськості, в першу
чергу за рахунок підтримки незалежних ЗМІ. «Інтернаціональна програма зосереджена
на міжнародних питаннях, у тому числі питаннях прав людини і міжнародного
правосуддя, світу і безпеки; збереження стійкого розвитку, міграції; середньої освіти
для дівчаток в країнах, що розвиваються; репродуктивного здоров'я.
Фонд Макартур підтримує творчих людей і прагне до створення справедливішого
суспільства, проводить ініціативи по збереженню і захисту довкілля.

Дедлайн:
Протягом року
Сума гранту:

Суми фінансування визначені окремими програмами

Сайт:

https://www.macfound.org/about/

Програма кредитування соціальних підприємств від WNISEF
16
Мета:

Учасники:

Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) та АТ «Ощадбанк» розпочали впровадження
інноваційної програми, що забезпечить кредитування соціальних підприємств за
низькими відсотковими ставками. Джерелом фінансування кредитів є програма
технічної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) вартістю 30
млн. доларів США, виконавцем якої є Western NIS Enterprise Fund.
Користь від програми в першу чергу отримають ті українці, які потерпіли від конфлікту
на сході країни, у т.ч. вимушені переселенці з південних та східних регіонів, а також
інваліди, малозабезпечені жінки та представники інших незахищених суспільних груп.
у.

Дедлайн:
Протягом року
Сума гранту:
від 250 тис. до 2,5 млн. грн.
Сайт:
https://goo.gl/frQzuH

Competiveness of Small and Medium Enterprises (COSME) – європейська
програма підтримки малого та середнього бізнесу

17
Мета:

Учасники:

COSME – це набір тематичних проектів та програм на період з 2014 по 2020 роки із
загальним бюджетом 2,3 млрд євро. Перелік програм, що визначаються Європейською
комісією, щороку змінюється. Доступна для України Програма складається із 25
підпрограм, які класифіковано за трьома напрямками: полегшення виходу на зовнішні
ринки; поліпшення умов для конкурентоспроможності; формування культури ведення
бізнесу. Серед цих програм: Європейська мережа підприємств EEN, Еразмуз для
молодих підприємців, Інтернаціоналізація кластерів МСП, Розвиток туризму,
Полегшення доступу до державних закупівель та багато інших.
Український малий та середній бізнес, громадські організації, установи, агентства
регіонального розвитку, освітні заклади. Будь які українські бізнес-асоціації,
профспілки, кластери, органи державної влади, отримують можливість і право брати
участь в проектах COSME. Окремі вимоги до учасників прописані у спеціальних
критеріях для кожної з підпрограм.

Дедлайн:
Терміни визначені окремими програмами.
Сума гранту:
Суми фінансування визначені окремими програмами

Сайт:

http://goo.gl/GRVij1

Гранти з організаційного розвитку ОГС
18
Мета:

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.

Учасники:
ОГС
Дедлайн:
Протягом року
Сума гранту:
До 7 000 доларів
Сайт:

http://cd-platform.org/publications/1284-granti-z-organizatsijnogo-rozvitku-ogs

Посольство США в Україні.
Фонд розвитку українських ЗМІ

19
Мета:

Учасники:

Кошти фонду спрямовані на підтримку вільних і незалежних ЗМІ в Україні та допомогу
українським журналістам, медіа-організаціям і недержавним організаціям, які працюють
над проектами, пов'язаними з медіа. Пріоритети Фонду розвитку ЗМІ спрямовані на:
підвищення якості журналістської освіти, покращення професійних стандартів серед
журналістів, створення сприятливого середовища для розвитку українських медіа
Незалежні українські ЗМІ - друковані, 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.

Дедлайн:
Протягом року
Сума гранту:
до 24 000 дол. США
Сайт:
http://goo.gl/WnFWDu

Міністерство закордонних справ Естонії.
Мікрофінансування для українських НУО або місцевих органів влади

20
Мета:

Учасники:

Метою є швидке реагування на короткострокові потреби в пріоритетних країнах і
підвищити потенціал їх урядових та муніципальних установ, а також неурядових
організацій і фондів, що діють в громадських інтересах. Напрямки проектних
пропозицій: освіта, охорона здоров'я, мир і стабільність, розвиток демократії і
верховенство закону, економічний розвиток, екологічно сприятливий розвиток,
інформування громадськості та глобальна освіта
Урядові або місцеві органи влади, НУО

Заявник повинен подати свої проектні пропозиції естонською або англійською мовою до
Посольства Естонії в Україні.
Дедлайн:
Немає
Сума гранту:
до 15 тис. євро
Сайт:
http://goo.gl/9QMZn4

Грант від Глобального інноваційного фонду на підтримку соціальних
інновацій

21
Мета:

Учасники:

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.

Дедлайн:
Немає
Сума гранту:
від 50 000 до 15 000 000 доларів
Сайт:
http://www.globalinnovation.fund

The ABILIS Foundation. Фінансування організацій у справах людей з
обмеженими можливостями

22
Мета:

Учасники:

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.
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.

Дедлайн:
Немає
Сума гранту:
від 500 до 10 000 євро
Сайт:

http://goo.gl/I1Y8z5

The Coca-Cola Foundation.
Community Support Opportunity

23
Мета:

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.
Учасники:

Дедлайн:

Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО)

Немає

Сума гранту:
Необмежено
Сайт:
http://goo.gl/Zd3rz8

Фонд Ч. Ст. Мотта.
Громадянське суспільство

24
Мета:

Піддтримка зусиль, спрямованих на посилення справедливості, рівності прав і
підтримку в суспільстві. Напрямки проектних пропозицій: зміцнення благодійності
(філантропії) та громадського сектору; підвищення активності громадськості.

Учасники:
Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО)
Дедлайн:
Потягом року
Сума гранту:
від 15 тис. доларів
Сайт:

http://goo.gl/KvGQox

Уряд Нідерландів.
Фонд захисту людських прав. Малі гранти

25
Мета:

Підтримка проектів щодо захисту прав людини в рамках програми "Повага прав
людини». Напрямки проектних пропозицій: захист людських прав; рівні права для
людей нетрадиційної орієнтації (лесбіянки, геї, бісексуали і т.д); участь жінок у політиці
та профілактика насилля над жінками; боротьба з найбільш серйозними порушеннями
прав людини (смертна кара і катування); свобода думки і слова та свобода інтернету;
свобода віросповідання та переконань; права людини та розвиток; розвиток бізнесу та
прав людини, включаючи дитячу робочу силу.

Учасники:
Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО)
Дедлайн:
Протягом року
Сума гранту:
Максимальний розмір гранту – EUR 499,000

Сайт:
https://www.government.nl/

Європейський фонд за демократію. Підтримка демократичних процесів

26
Мета:

Учасники:

Підтримка інноваційних локальний організацій, що працюють з вразливими групами
дітей. Сфери інтересів: жертви торгівлі дітьми, діти-біженці, дитяча робоча сила; молодь
та підлітки (вразливі групи); професійно-технічна і початкова освіта; ВІЛ/СНІД;
Інваліди.
Громадські організації. Спершу в режимі онлайн подається лист зацікавленост (на
офіційному сайті). В разі відповідності проекту пріоритетам фонду, буде надіслана
аплікаційна форма для детального опису проекту.

Дедлайн:
Лист зацікавленості можна надсилати протягом усього року
Сума гранту:

від $25,000 дo $75,000

Сайт:

http://www.globalfundforchildren.org/

Європейська молодіжна фундація. Грант для неурядових організацій

27
Мета:

Учасники:

Дедлайн:

Мета 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).
Неурядові організації (НУО), діяльність яких направлена на роботу з молоддю віком 1530 років.
30 червня 2017 р.
31 грудня 2017 р.

Сума гранту:
Максимальна сума гранту – 10 000 євро.
Сайт:

http://goo.gl/i98ksH

Конференції, гранти на навчання конкурси, тренінги
1

Мета:

Відбір на навчальну програму «Комплексний підхід до експорту як
запорука міжнародного успіху компанії» (Вінницька обл.)
Надати підприємствам малого та середнього бізнесу практичні навички та сформувати
у учасників навчання комплексний підхід до експортної діяльності. Саме практичні
інструменти, які опанують учасники тренінгів, дозволять у майбутньому вибудовувати
успішні стратегії доступу на нові ринки, розвивати міжнародні контакти та будувати
довгострокові відносини з партнерами.

Учасники

Підприємці малого та середнього бізнесу (частка не менше 80%) та представники
бізнес-асоціацій та бізнес об’єднань, яких буде відібрано на конкурсній основі.

Дедлайн:
25 лютого 2017 р.
Фінансування:

Сайт:

Участь у Програмі є безкоштовною, оскільки програма навчання фінансується
Агентством з міжнародного розвитку США (USAID) в рамках Програми ЛЕВ.
Програмою тренінгів передбачено також кава-паузи та обід для учасників.
http://www.prostir.ua/?grants=vidbir-na-navchalnu-prohramu-kompleksnyj-pidhid-doeksportu-yak-zaporuka-mizhnarodnoho-uspihu-kompaniji-vinnytska-obl

Програма підвищення кваліфікації у сфері публічного управління від
Фонду Роберта Боша

2
Мета:

Учасники:

Коледж імені Карла Фрідріха Гьорделера «Good Governance» – це однорічна
німецькомовна програма підвищення кваліфікації Фонду Роберта Боша у співпраці з
Німецьким Товариством Зовнішньої Політики (DGAP) у сфері публічного управління.
На меті - створення нової генерації кваліфікованих управлінців.
Програма розрахована на представників нової генерації управлінців, що готові брати
відповідальність за майбутнє. До участі в програмі будуть обрані 20 кращих
кандидатів, які володіють німецькою мовою, з Азербайджану, Білорусі, Вірменії,
Грузії, Молдови, Росії, Сербії, Туреччини та України.

Дедлайн:
20 лютого 2017 р.
Фінансування:

Сайт:

Учасники матимуть можливість: встановити контакти з авторитетними експертами у
сфері суспільних відносин, управління, політики з Німеччини та Євросоюзу;
підвищити кваліфікацію з питань модернізації управління й належного врядування та
отримати відповідний сертифікат німецького університету; розвинути свої
управлінські компетенції та отримати знання та навички в галузі проектного
менеджменту
http://gurt.org.ua/news/grants/36122/

Навчальні стипендії у Польщі

3
Мета:

Удосконалення професійних і академічних навичок молодих дослідників у провідних
закладах Польщі.

Учасники:

Вимоги: диплом по закінченню університету (ступінь бакалавра чи дисертація
магістра), перевага надається гуманітарним спеціальностям: історія, міжнародні
відносини, журналістика, соціологія, політичні науки, етнологія, соціальна психологія,
адміністрування, управління і право; граничний вік – 35 років; загальні знання однієї з
вище згаданих сфер.

Дедлайн:
1 березня 2017 р.
Сайт:

http://gurt.org.ua/news/grants/35715/

Стипендії від Open Society Foundations

4
Мета:

The Open Society Fellowship спрямована на підтримку осіб, які шукають інноваційні
підходи для вирішення фундаментальних проблем.

Учасники:

Інститут Відкритого Суспільства обирає стипендіатів серед журналістів, активістів,
академіків, та практикантів із різних сфер, які здатні творити ідеї та реалізовувати їх.

Дедлайн:
1 березня 2017 р.
Фінансування:

Стипендіати отримають стипендію у розмірі 80 000–100 000 доларів.

Сайт:

http://gurt.org.ua/news/grants/35239/

Стипендія на навчання в Оксфордському університеті

5
Мета:

Фонд Pershing Square Foundation пропонує 5 стипендій для оплати навчання студентам
магістерської програми 1 + 1 МВА.

Дедлайн:
17 березня 2017 р.
Фінансування:

Стипендія покриває плату за навчання, усі обов’язкові внески, і також оплачує
проживання в період навчання в магістратурі і на програмі МВА

Сайт:

http://bit.ly/1mr0sTV

Стипендії для навчання в галузі управління від ESMT Berlin

6
Мета:

Європейська школа менеджменту і технологій (ESMT Berlin) пропонує три повні та
чотири часткові стипендії на навчання для іноземних студентів.

Учасники:

Ці стипендії доступні для тих студентів, які здобувають за програмою ступінь магістра
в галузі управління.

Дедлайн:

31 березня 2017 р.

Фінансування:
Повна стипендія - € 25.000 євро
Часткова стипендія - € 10.000 євро
Сайт:

https://www.esmt.org/degree-programs/masters-management/fees-and-financing/esmtscholarships-mim-students#allianz-scholarship_

Новий конкурсний відбір програми "Всесвітні студії" на отримання
грантів на навчання за кордоном

7
Мета:

Учасники:

Фонд Віктора Пінчука розпочинає 8-й конкурсний добір учасників освітньої програми
«Всесвітні студії», яка з 2009 року надає можливість талановитим молодим
українським студентам та професіоналам отримати гранти на навчання за
магістерськими програмами в кращих університетів світу. Підтримка надається тим
аплікантам у наступних галузях: аграрні науки, аерокосмічна інженерія, альтернативна
енергетика, державне управління, публічне право, екологія та охорона навколишнього
середовища. Фонд також може розглядати заявки для отримання гранту в інших
галузях, але потенційні кандидати мають представити обґрунтування доцільності
підтримки навчання за обраною спеціальністю.
Вимоги до потенційних аплікантів:
• бути громадянами України віком до 35 років на момент вступу до університету;
• мати ступінь бакалавра, або вище, за фахом, що вимагається обраним університетом;
• бути зарахованими (з документальним підтвердженням) до складу студентів обраної
магістерської програми та готовими почати навчання восени 2017 року;
• мати чіткий план застосування отриманих знань та навичок в Україні;
• мати твердий намір працювати в Україні за отриманим фахом.

Дедлайн:
15 травня 2017 року
Фінансування:

до 30 000 USD

Сайт:

http://worldwidestudies.org/

Навчання в магістратурі та аспірантурі Інституту Масдар (ОАЕ)
8
Мета:

Масдарський

науково-технологічний інститут (Masdar Institute of Science and
Technology) запрошує на навчання в магістратурі та аспірантурі молодих науковців
технічних спеціальностей.

Учасники:
Молоді науковці технічних спеціальностей
Дедлайн:
31 травня 2017 р.
Фінансування:
Грант передбачає повне забезпечення студента: оплата навчання, медичне страхування,
проживання, витрати на відрядження та ноутбук.

Сайт:

http://gurt.org.ua/news/grants/36135/

9
Стипендії Фонду Фріца Тіссена для молодих науковців
Мета:

Учасники:

Фонд імені Фріца Тіссена надає стипендії молодим науковцям на проведення
досліджень у вищих навчальних закладах та некомерційних організаціях на території
Німеччини. Фонд заохочує двостороннє наукове співробітництво із залученням
німецьких та закордонних університетів.
Стипендія охоплює цілий ряд гуманітарних, соціальних і природничих наук, серед
яких: історія, лінгвістика, філософія, економіка, соціологія, політологія, міжнародні
відносини, медицина та ін.
Вимоги: 1. Стипендія надається іноземним науковцям, які мають ступінь PhD (чи
еквівалент), здобутий не раніше, ніж 2 роки тому. 2.Фонд не фінансує написання
кандидатських чи докторських дисертацій. Пропонований кандидатом проект
дослідження має мати чіткий робочий план на терміни виконання.

Дедлайн:
Протягом року
Сума гранту:
1700 євро на місяць

Сайт:
http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/funding/types-of-support/stipends/?L=1

