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ЗВЕДЕНИЙ МОНІТОРИНГ ГРАНТОВИХ ПРОГРАМ
доступних для Вінницької області
станом на 16.10.2015 р.
№

Назва організації. Назва
конкурсу

Мета та напрямки конкурсу проектів

Примітки

Строки

Фінансування

Сайт

16 жовтня 2015 р.

Відповідно до запиту

https://docs.google.co
m/forms/d/1VcRzD3Af
BJI2FKFRcQDHTczSL
6oOfqc7Gw6bcOxpkB
Y/viewform?c=0&w=1

25 жовтня 2015 р.

Перший напрямок
проектів: загальний бюджет
- 990 000 грн.,
максимальний розмір
гранту - 100 000 грн.
Другий напрямок проктів:
загальний бюджет - 330 000
грн., максимальний розмір
гранту - 65 000 грн.

http://qoo.by/6eW

31 жовтня 2015 р.

75 000 швейцарських
франків на рік – якщо
проект триває два роки;
150 000 швейцарських
франків на рік – якщо
проект триває один рік.

http://www.irp.ch/fr/res
earch/grants.php

100 000 грн.

http://qoo.by/6eY

ГРАНТИ
Фонд підтримує просвітницькі, навчальні та дослідницькі проекти, що реалізуються в Україні і
скеровані на розвиток плюралізму та діалогу, зокрема, за такими орієнтовними тематичними
напрямками:
1. Фонд ім. Рози Люксембург - Соціальні проблеми та соціально-економічні права
- Подолання конфліктів і співпраця на пост-соціалістичному просторі
- Рівний доступ до прав, права маргіналізованих груп, рівність статей
- Диференційоване розуміння історії
Два напрямки проектів:
1) Вплив реформи місцевого самоврядування на жінок:
- гендерний аналіз реформи місцевого самоврядування;
- дослідження впливу децентралізації на жінок в громадах;
- посилення участі жінок і жіночих організацій в аналізі політик на місцевому рівні;
- адвокаційні кампанії, спрямовані на усунення загроз децентралізації для жінок в громадах і
просування сприятливих політик;
Український жіночий фонд
- ініціативи, що сприяють сталому розвитку громад і кращому використанню людського
2. запрошує жіночі організації
капіталу жінок з користю для громади;
до участі у конкурсі грантів
- залучення жінок-внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до участі у розробці місцевих політик.
2) Протидія новим загрозам у проблемі насильства над жінками:
- збір даних і аналіз ситуації з насильством над жінками в сім’ях учасників АТО;
- створення програм реабілітації для сімей учасників АТО з метою профілактики насильства над
жінками;
- розробку і проведення інформаційних кампаній з метою привернення уваги до проблеми
насильства над жінками в сім’ях учасників АТО.

Дослідницькі гранти в
галузі нейропротекції та
3.
функціонального
відновлення

4.

Конкурс проектів з
інтеграції первинної і
вторинної безоплатної
правової допомоги

Швейцарський фонд "IRP Foundation" щороку пропонує гранти для науковців незалежно для
проведення досліджень спинного мозку.

Проект «Доступна та якісна правова допомога в Україні», який впроваджується Канадським
бюро міжнародної освіти за підтримки Уряду Канади, оголошує конкурс
проектів з «Інтеграції первинної і вторинної безоплатної правової допомоги на рівні
територіальних громад».
Метою конкурсу є сприяти інтеграціїпервинної і вторинної безоплатної правової допомоги на
рівні територіальних громадшляхом налагодження та розгортання співпраці між місцевими
центрами, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування/місцевої влади.
Максимальний термін реалізації проекту - 12 місяців.

Подавати заявки можуть зареєстровані українські ГО, також у партнерстві з
організаціями чи окремими діячами й діячками з інших країн.
Фонд не підтримує виключно створення друкованих матеріалів, кінофільмів чи
іншої продукції і надає перевагу публічним заходам і дискусіям, для чи в
результаті яких така продукція може створюватися.
Фонд залишає за собою право не пояснювати результатів відбору проектів.

Тривалість проектів:
1. Перший напрямок - 6-12 місяців.
2. Другий напрямов - до 6 місяців.
Оголошення результатів конкурсу: 26 листопада 2015 року.
Критерії для отримання гранту:
- підтримка надається громадським організаціям, які є жіночими за статутом,
або в статуті яких є прописаний пункт завдань щодо вирішення жіночих та
гендерних питань;
- адміністративний бюджет за проектною заявкою має не перевищувати 20%
від загального бюджету.

Під час розгляду заявки основними критеріями відбору є міжнародна репутація
апліканта, оригінальність запропонованої методики, загальна актуальність
проекту.

Пріоритети конкурсу:
- налагодження тристоронньої співпраці між місцевими центрами та
громадськими організаціями й органами місцевого самоврядування/ місцевої
влади, які надають безоплатну первинну правову допомогу;
- розвиток інноваційних механізмів вирішення правових проблем, характерних
для обраної територіальної громади;
- розвиток й посилення інституційної спроможності громадських організацій , 09 листопада 2015 р., до 18.00
органів місцевого самоврядування/місцевих органів влади щодо надання
год.
населенню якісної безоплатної первинної правової допомоги;
- підтримка системної співпраці органів місцевого самоврядування щодо
поширення кращого досвіду зі створення та підтримки у громадах моделей
надання безоплатної первинної правової допомоги;
- залучення регіональних органів адвокатського самоврядування до організації
надання безоплатної правової допомоги у межах їх компетенції.
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Програма підтримки
5.
"Місце зустрічі - діалог"

6.

Гранти від Фонду
демократії ООН

Грантова підтримка від
7. Глобального Фонду
для Жінок

8.

Міжнародний
Вишеградський фонд

Ініційована німецьким фондом «Пам’ять, відповідальність, майбутнє» (Фонд EVZ).
Проект може включати один або декілька з наведених нижче напрямків:
1. Організація «місця зустрічі» для спілкування;
2. Заняття за інтересами (заохочується сумісна діяльність людей різного віку);
3. Групові оздоровчі заняття, заходи зі здорового способу життя;
4. Екскурсії, посильні поїздки, прогулянки;
5. Заходи з підвищення мобільності тих, хто не в змозі самостійно виходити з дому (супровід);
6. Практична допомога цільовій групі у побуті силами волонтерів;
7. Регулярне відвідування маломобільних членів цільової групи вдома;
8. Залучення до просвітницької діяльності та розповсюдження досвіду;
9. Організація волонтерської допомоги цільовій групі, що включає підготовку та супровід
волонтерів;
10. Робота з сім’ями немобільних людей з цільової групи, наприклад, надання їм психологічної
та тренінгової підтримки;
11. Захист та адвокація інтересів жертв націонал-соціалізму;
12. Залучення представників цільової групи до діяльності організацій громадянського
суспільства та/або до розв’язання проблем громади;
13. Інше (інші інноваційні напрямки культурно-просвітницької та соціальної діяльності).

До участі у Конкурсі запрошуються некомерційні організації (серед них:
недержавні, державні, муніціпальні, громадські, релігійні та інші), які
зареєстровані та діють в Україні.
Проекти можуть плануватися на термін до двох років.
Цільові групи:
1. Основна цільова група (ОЦГ): люди, які постраждали від націоналсоціалістичного режиму: колишні в’язні концтаборів і гетто, колишні
примусові робітники, радянські військовополонені та інші. До проектів мають
долучатися мобільні люди, а також люди, які не в змозі покинуть свого
помешкання.
2. Літні люди, які народилися до 09 травня 1945 року, і люди інших поколінь,
які залучатимуться до сумісної діяльності в рамках проектів.

Фонд демократії ООН надає громадським організаціям фінансування на проекти з підтримки та
розвитку демократії.
Проекти повинні охоплювати такі основні сфери:
1. Громадський активізм
Прийматимуться документи лише в режимі он-лайн англійською або
2. Верховенство права та права людини
французькою мовами. Через електронну пошту, факс та пошту заявки
3. Методи демократизації
прийматися не будуть.
4. Розширення прав та можливостей жінок
5. Молодь і громада
6. Засоби масової інформації і свобода слова
7. Посилення громадського діалогу з державою
Серед напрямків фінансування проектів:
- побудова миру і викоріненя гендерного насильства;
- поліпшення загального і репродуктивного здоров'я жінок;
Глобальний Фонд для Жінок надає грантову підтримку проектів жіночих громадських
- сприяння участі жінок в суспільно-політичному житті;
організацій (ініціатив), чия діяльність спрямована на покращення становища жінок і дівчат.
- забезпечення економічної і екологічної справедливості;
- підвищення доступу до освіти;
- розвиток філантропії на підтримку соціальних змін.
Мета конкурсу проектів - розвиток громадянського суспільства у країнах Східного Партнерства.
Напрямки проектних пропозицій:
Малі та стандартні гранти:
1. Культурна співпраця
2. Освіта
3. Наукові та молодіжні обміни Транскордонна співпраця
6. туризм
Стратегічні - довготермінові зміни стратегічного характеру.
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Українська громадська організація, що подає проект, має передбачити в
проектній пропозиції залучення до реалізації проекту громадські організації з
усіх чотирьох країн Вишеградської четвірки.
Проектна пропозиція подається громадською організацією в он-лайн режимі
англійською мовою.

30 листопада 2015 р.

від 5 000 до 20 000 євро на http://www.tlu.org.ua/?
рік
page_id=1948

Відкриття конкурсу
http://www.un.org/dem
від 100, 000 до 300,000 дол.
відбудеться з 15 листопада по
ocracyfund/applyСША
funding
31 грудня 2015 року.

31 січня 2016 року

https://www.globalfundf
від 500 до 20000 доларів на
orwomen.org/processрік
rs

Малі гранти - 1 березня, 1
червня, 1 вересня, 1 грудня
Малі - до 6 тис. євро
Стандартні гранти - 15 березня
Стандартні - від 6 тис. євро
і 15 вересня
і вище
Стратегічні програми - 15
Стратегічні - 40 тис. євро
березня

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
9. проектах людської безпеки
– це 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.

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.

Правозахисний центр
«Поступ».
Мета конкурсу проектів - забезпечення безпеки активістів і правозахисників, які постраждали
10. Програма грантів допомоги або отримують погрози і можуть постраждати у зв’язку зі своєю професійною діяльністю в
для активістів та
Луганській 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

http://goo.gl/uPd5HS

http://www.ua.embВідповідно до запиту.
japan.go.jp/jpn/bi_ua/o
Середня сума фінансування
da/humansec/info_u.pd
до 100 тис. доларів
f

Максимальний обсяг
фінансування - 2000 EUR.
В екстрених випадках, сума
може бути збільшена.

http://goo.gl/qiNoVi
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Пріоритети Фонду розвитку ЗМІ спрямовані на:
Посольство США в
Підвищення якості журналістської освіти
Україні.
Покращення професійних стандартів серед журналістів
11.
Фонд розвитку українських
Створення сприятливого середовища для розвитку українських медіа
ЗМІ
Сприяння співпраці між ЗМІ, неурядовими організаціями та державними інституціями

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.

Посольство США в
12. Україні.
Фонд сприяння демократії

Мета конкурсу проектів - підтримка перспективних проектів, призначених сприяти
демократичним перетворенням та побудові громадянського суспільства в Україні
Напрямки проектних пропозицій:
Права людини; підтримка громадських ініціатив; розвиток виборчої системи; Освіта виборців
та моніторинг виборів, навчання членів виборчих комісій тощо; антикорупційна діяльність та
прозорість уряду; запобігання торгівлі людьми; рівність жінок, етнічних та інших меншин.

Гранти надаються виключно українським організаціям, що мають статус
недержавних та неприбуткових, та зареєстровані у відповідності до
українського законодавства. До таких належать: громадські організації
(асоціації), благодійні фонди та аналітичні центри.
Грантові заявки необхідно подавати англійською та українською мовами.
Тривалість проекту не має перевищувати одного року.

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

Мета мікрофінансування - швидко реагувати на короткострокові потреби в пріоритетних
країнах і підвищити потенціал їх урядових та муніципальних установ, а також неурядових
організацій і фондів, що діють в громадських інтересах.
Напрямки проектних пропозицій:
• освіта
• охорона здоров'я
• мир і стабільність
• розвиток демократії і верховенство закону
• економічний розвиток
• екологічно сприятливий розвиток
• інформування громадськості та глобальна освіта

Хто може подавати пропозиції?
- урядові або місцеві органи влади
- НУО
Заявник повинен подати свої проектні пропозиції естонською або англійською
мовою до Посольства Естонії в Україні.
Грант може становити до 100% від загальної суми прийнятних витрат проекту.

Грант від Глобального
інноваційного фонду на
14.
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.

The ABILIS Foundation.
Фінансування організацій у
справах людей з
15.
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.

The Coca-Cola Foundation.
16. Community Support
Opportunity

Підтримка проектів, спрямованих на підвищення якості життя громад.
Пріорітетами інвестиційної політики компанії є проекти направлені на ефективне використання Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО)
водних ресурсів, підтримка активного способу життя, переробку та утилізацію відходів, освіту.

Фонд Ч. Ст. Мотта.
Громадянське суспільство

Мета конкурсу проектів - піддтримати зусилля, спрямовані на посилення справедливості,
рівності прав і підтримку в суспільстві
Напрямки проектних пропозицій: зміцнення благодійності (філантропії) та громадського
сектору; підвищення активності громадськості.
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Протягом року

24 000 у.е.

http://goo.gl/WnFWDu

Протягом року (заповнюється
он-лайн заявка)

до 24.000 у.е.

http://goo.gl/mrWNv0

Немає

до 15 тис. євро

Немає

від 50 000 до 15 000 000
доларів

http://www.globalinnov
ation.fund/

від 500 до 10 000 євро

http://goo.gl/I1Y8z5

Необмежені

http://goo.gl/Zd3rz8

Немає

Немає

http://goo.gl/9QMZn4

Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО)

Потягом року

від 15 тис. доларів

http://goo.gl/KvGQox

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

Підтримка проектів щодо захисту прав людини в рамках програми "Повага прав людини"
Напрямки проектних пропозицій: захист людських прав; рівні права для людей нетрадиційної
орієнтації (лесбіянки, геї, бісексуали і т.д); участь жінок у політиці та профілактика насилля над
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

Потягом року

Максимальний розмір
гранту – EUR 499,000

http://goo.gl/UfSdbS

Microsoft.
19. Програма Microsoft
Software Donation

Мета конкурсу проектів - підтримка інституцій громадянського суспільства та підвищення
ефективності їх діяльності, шляхом надання ліцензійного програмного забезпечення
Програмне забезпечення надається тільки на наявні та зареєстровані комп’ютери, які належать
організації.За умовами програми операційна система не постачається, надається лише її
оновлення (upgrade) до останньої версії. Скористатися цим оновленням можна, лише якщо на
комп’ютерах встановлено ліцензійну операційну систему Windows будь-якого випуску.
Якщо ваша організація використовує контрафактну ОС Windows і хотіла б її легалізувати,
вкажіть це у вашій заяві. Легалізація ОС для організації надається лише один раз.

Потягом року

Безкоштовне ліцензійне
програмне забезпечення
Microsoft

http://goo.gl/qg6rDh

17.

Взяти участь у цій програмі може кожна громадська організація, що має статус
благодійної в країні реєстрації.

20.

Міністерство закордонних
справ Нідерландів. Matra
European Partnership
Programme 2014

Ресурсно-інформаційний центр розвитку громад "Громади Вінниччини"
м. Вінниця, вул. Соборна, 85 каб. 28 тел. (0432) 56 26 69
www.sg.vn.ua e-mail: resource_vin@i.ua
Кандидати повинні відповідати наступним вимогам:
• мати достатню послужний список і управлінський потенціал та досвід в
Мета - підтримка реформ на шляху до плюралістичної демократії за участі громадянського
обраній галузі втручання;
суспільства.
• бути в змозі продемонструвати позитивний вплив на дотримання законності
Напрямки проектних пропозицій:
та доброго управління в Україні;
- вдосконалення законодавства, викорінення корупції, забезпечення інклюзивного уряду та
Проектна пропозиція повинна задовільняти такі критерії:
забезпечення належної правозастосовної практики у сфері правопорядку, земельної реформи;
• вирішити одну або більше з вищезазначених тем;
- забезпечення вільних і справедливих виборів;
• демонструють зміну рішень потенціал у вибраній сфері;
- 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
21. 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;
22. Конкурс: «Надання послуг
- молодь та підлітки (вразливі групи);
вразливим групам дітей»
- професійно-технічна і початкова освіта;
- 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
23. 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).

Проект «Адвокація та
підвищення спроможності
24. уряду в сфері міграції».
Конкурс на отримання
малих грантів/стипендій

Програма малих грантів спрямована на підтримку ініціатив з підвищення кваліфікації,
отримання знань та навичок шляхом проходження практичного чи теоретичного навчання на
базі міжнародних, європейських організацій інституцій чи НГО, що працюють чи проводять
навчання в сфері захисту прав мігрантів чи адвокації.
Програмна тематика:
1. «Практичне застосування законодавства та захист прав мігрантів». Специфічною
метою навчання є отримання навичок та знань щодо застосування міжнародного на
національного законодавства в сфері захисту прав мігрантів: біженців, шукачів притулку, осіб
без громадянства, трудових мігрантів Заявник визначає сферу своїх професійних інтересів та
тематику навчання самостійно в межах зазначених тем.
2. «Ініціативи з Адвокації та Поширення Обізнаності». Заявник звертається за
фінансуванням практичного чи теоретичного навчання в обраній європейській організації чи
інституції що спеціалізується на підвищенні обізнаності чи адвокації з метою захисту прав
мігрантів.
Фінансуються як безпосередня участь у роботі чи проектах зазначених інституцій так і
проходження теоретичних навчальних курсів чи тренінгів за наведеною тематикою.
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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.globalfundfo
rchildren.org/

Немає

Максимальна сума гранту –
10 000 євро.

http://goo.gl/i98ksH

Максимальний розмір
Якщо Ваша заявка передбачає
фінансування 3 500 євро.
виконання у конкретні строки
Фінансування в межах
чи дати, Вам необхідно
малого гранту передбачає
вказати на це, у такому
покриття витрат,
випадку Ваша заявка
Перед тим заявник має самостійно подати заявку на проходження практичного
пов’язаних із оплатою
розглядатиметься Наглядовою
чи теоретичного навчання до відповідної приймаючої сторони та узгодити
вартості навчання, чи
радою в режимі електронного
можливість такого навчання, його строки та умови. До пропозиції треба
інтернатури, транспортних
голосування. В такому
подати листи підтвердження від приймаючої сторони.
витрат, витрат на
випадку, Вам необхідно
проживання, вартість
подати заявку не пізніше ніж
Заявник подає пропозицію у двох екземплярах – українською та англійською
навчальних матеріалів чи
за 3 тижня до запланованої
мовами.
засобів, заходів щодо
дати виконання.
подальшого поширення

http://goo.gl/gHc47x

Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО)

Подавачі - громадські організації. Спершу в режимі онлайн подається лист
зацікавленост (на офіційному сайті). В разі відповідності проекту пріоритетам
фонду, буде надіслана аплікаційна форма для детального опису проекту.

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.

КОНФЕРЕНЦІЇ, ГРАНТИ НА НАВЧАННЯ, КОНКУРСИ, ТРЕНІНГИ
Оголошено набір учасників Мета проекту: спілкування студентів з Німеччини та України та обговорення свого досвіду в
студентській адвокації в контексті університету та поза аудиторних активностей (формальних і
1. для навчального табору в
Києві
неформальних), підготовка до майбутньої кар'єри та громадської активності.

Вимоги до учасників: студенти повинні брати активну участь в інформаційноадвокаційній діяльності та або іншій організації в контексті університетів
(студентське самоврядування, студентські організації тощо) і може поділитися
своїм досвідом. Інша громадська активність і зацікавленість у стабілізації
відносини із Західною Європою вітаються.

16 жовтня 2015 р.

Відшкодовуються
організаторами

http://qoo.by/6fi

Проект "Енергія
2. Євромайдану" в малі
громади

Організатор: ГО "Центр Громадський Ініціатив", за підтримки міжнародного фонду
"Відродження"
Проект буде проводитись в Києві 7-8 листопада.

Теми навчальних семінарів:
- громадська організація: від створення до ефективної роботи
- популяризація соціальних ініціатив серед мешканців, залучення прихильників
та співпраця зі ЗМІ
- підготовка проекту: від ідеї до дії
- практичний менеджмент та фандрейзинг для втілення ідеї в громадах

18 жовтня 2015 р.

Відшкодовуються
організаторами, окрім
дорожніх витрат

http://ngonetwork.org.u
a/blog/konkurs/819.htm
l

Тренінг «Інструменти
3. інтернет-маркетингу для
громадських організацій»

31 жовтня – 1 листопада у Києві відбудеться тренінг «Інструменти інтернет-маркетингу для
громадських організацій». До участі запрошуються громадські активісти та активістки, які
займаються просуванням сайтів та сторінок у соціальних мережах, email-розсилками та
комунікацією із громадськістю.

Від тренерів та експертів ви дізнаєтесь: про комплексний підхід до розвитку
сторінок та груп в соціальних мережах, як ефективно працювати з побудовою
та розвитком репутації організації, як розробляти та проводити комплексну
стратегію інтернет-маркетингу, як ефективно працювати з YouTube-каналом
тощо.

22 жовтня 2015 р.

Відшкодовуються
організаторами

http://qoo.by/6f5

Короткострокові
стажування у Франції для
4. молодих науковців,
науковців із стажем та
представників ГО

Навчальна програма із
5. електронного врядування
в США

5.

Школа успішних юристів
«Exemplum»

Ресурсно-інформаційний центр розвитку громад "Громади Вінниччини"
м. Вінниця, вул. Соборна, 85 каб. 28 тел. (0432) 56 26 69
www.sg.vn.ua e-mail: resource_vin@i.ua
Стипендії розміром 1060-1704 € на місяць чи 66 € на добу*, транспортні
витрати та оплату житла кандидат здійснює самостійно, надаватимуться
Короткострокові стажування у Франції для українських молодих науковців, науковців із стажем
українських фахівцям, які здійснюють діяльність за наступними напрямками:
та представників громадських організацій які займаються вивченням питань екології, клімату та
кліматичні зміни, екологія та охорона навколишнього середовища, сталий
екологічною урбанізації.
розвиток, екологічний урбанізм, управління енергетикою, відновлювальні
енергії.

8.

Представництво ЄС
оголошує набір на 14-у
сесію EU Study Days
в Ірпені

Конкурс для журналістів:
9. Європа починається з твого
міста

25 жовтня 2015 р.

Відшкодовуються
організаторами

http://qoo.by/6eZ

Проект «Навчальні програми професійного зростання» Агентства США з міжнародного
розвитку (USAID) розпочинає набір кандидатів для участі у програмі стажування на тему
«Інновації в електронному врядуванні».
Основною метою навчальної програми є допомога Україні у створенні інклюзивних та
ефективних стратегій і систем електронного уряду для підвищення прозорості державного
сектора, заохоченні громадянського суспільства брати участь в економічних та соціальних
реформах і зробити їх стійкими.

Орієнтовна дата поїздки – 9-23 березня 2016 р.
Учасниками програми можуть бути:
- посадовці середньої та вищої ланки, відповідальні за електронне врядування
та/або розвиток економіки;
- лідери громадянського суспільства, які займаються електронним врядуванням
та/або системою відкритих даних.

29 жовтня 2015 р.

Відшкодовуються
організаторами

http://ptp.ceume.org.ua
/actual_programs/

До участі запрошуються: молоді та амбіційні працівники, студенти останніх курсів юридичних
факультетів, молоді юристи, які мають бажання наповнити себе та розширити своє
свідосприйняття.

Для участі у Школі необхідно:
- написати мотиваційного листа у довільній формі, відповівши на запитання:
Чому саме я маю навчатися у Школі успішних юристів «Exemplum»?
- створити презентацію, до 7 слайдів, на тему Яким має бути сучасний юрист

31жовтня 2015 р.

Відшкодовуються
організаторами

http://gurt.org.ua/news/
grants/28837/

«Молодь змінить Україну» – власна ключова довгострокова програма Фонду Богдана
Гаврилишина, заснована у 2012 році. Програма спрямована на підтримку активної, професійної, Вимоги до учасників:
патріотичної молоді, яка сформує критичну масу людей, здатних трансформувати Україну в
- Вік 20-35 років;
Програма «Молодь змінить
майбутньому.
- Активність в громадському та політичному житті;
6. Україну» Фонду Богдана
- Компетенція в одній з чотирьої сфер: політичній, економічній, соціальній чи
Гаврилишина
В рамках Програми учасники комплексно вивчають досвід однієї з шести європейських країн
екологічній;
(Австрія, Німеччина, Норвегія, Польща, Швейцарія, Швеція) у всіх сферах життя: політичній,
- Вільне володіння англійською мовою.
соціальній, економічній і екологічній.

Стипендіальна програма
7.
Рейгана-Фаселла
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Національний фонд на підтримку демократії (NED) приймає заявки на участь устипендіальній
програмі Рейгана-Фаселла, що надає можливість активним борцям за демократію, вченим та
журналістам провести п’ять місяців у Вашингтоні – для виконання незалежних досліджень в
галузі демократії в окремій країні або регіоні.

Програма розрахована на п’ятимісячні семестри, протягом яких учасники
працюють над своїми проектами. Активісти зможуть зосередитися на стратегії
і методах розвитку демократії в цікавих для них державах, а вчені проведуть
дослідження для підготовки публікацій.

Чотирнадцята сесія відбудеться 18 – 22 листопада 2015 року в Ірпені та буде зорієнтована на
учасників із центральних регіонів України.Школа дасть можливість українським студентам та
випускникам ВНЗ:
- дізнатися більше про Європейський Союз від найкращих європейських та українських
фахівців;
- глибоко вивчити основні питання відносин між Україною та Європейським Союзом в усіх
ключових сферах;
- отримати можливість спілкування з представниками інституцій Євросоюзу та його державчленів, а також з провідними експертами й науковцями;
- створити мережу активних освічених молодих людей, що підтримують європейську
інтеграцію України.

Участь можуть взяти студенти (останні курси) та випускники українських ВНЗ
(які закінчили університет не більше, ніж три роки тому) із Житомирської,
Вінницької, Київської, Черкаської, Чернігівської, Сумської, Полтавської
областей та з міста Київ (цільові регіони 14-ї сесії).
Пріоритет буде надаватися студентам та випускникам, що здобули
(здобувають) освіту за спеціальностями: міжнародні відносини, європейські
студії, право, політологія, економіка, фінанси, бізнес, соціологія, журналістика,
історія, культурологія, філософія, філологія.

"Європейська правда" оголошує конкурс для українських регіональних журналістів, що
висвітлюють або мають намір висвітлювати питання європейської інтеграції, впровадження
європейських стандартів та поваги до європейських цінностей.
Участь у Конкурсі можуть брати українські журналісти, що представляють регіональні та
місцеві видання – друковані та інтернет-ЗМІ. Обмеження по віку учасників відсутні.

Конкурс серед журналістів
Мета Конкурсу – поширення інформації про те, як можна зберегти репродуктивне здоров’я та
10. «Майбутнє варто
запобігти небажаним вагітностям.
планувати» 2015 рік

31 жовтня 2015 р.

01 листопада 2015 р.

Всім учасникам програми
надається щомісячна
стипендія, медична
страховка та компенсація
витрат на авіаквитки в
обидва кінці

http://qoo.by/5Uy

01 листопада 2015 р. о 23.00
год.

Відшкодовуються
організаторами

http://eustudydays.com
/2015/10/15/14session/

Приз за перше місце - в
еквіваленті не менше 5000
грн; два призи за друге
місце - в еквіваленті не
менше 3000 грн кожен та
два за третє – в еквіваленті
не менше 2000 грн кожен.

http://qoo.by/52o

На переможців чекають
цінні призи, серед яких
цифрові диктофони,
накопичувачі (переносні
жорсткі диски) та
електронні книги.

http://qoo.by/5Ux

На конкурс приймаються статті, написані українською або російською мовою,
на теми, що стосуються європейського вибору України, зокрема:
- регіонального виміру європейської інтеграції та виконання Угоди про
асоціацію;
- просування в Україні європейських цінностей та стандартів Ради Європи
щодо дотримання прав людини та основних свобод;
15 листопада 2015 р. до 12:00
- співпраці українських громад/регіонів з європейськими, відносин України з
год.
державами-членами ЄС;
- співпраці українського та європейського бізнесу;
- міжлюдських контактів, схожості і відмінності життя громадян України та
ЄС;
- звичаїв, подій, тенденцій, законодавчих норм в країнах Європейського союзу,
у тому числі - через їх порівняння з українськими.

Роботи необхідно надсилати на електронну пошту konkurs@fprh-jsi.org.ua або
ж за адресою: 01054, м. Київ, вул. Павлівська, 18, офіс 100. Програма USAID
«Здоров’я жінок України» (з поміткою КОНКУРС).

Фонд бере на себе усі
витрати, пов’язані з
поїздкою: авіаперельоти,
проживання, пересування в http://bhfoundation.co
межах країни дослідження, m.ua/programi/molodтрансфери до/з аеропорту, zminue-ukrainu.html
візові і страхові витрати,
добові витрати (харчування
і телефонний зв’язок).

15 листопада 2015 р.

Стажування HELP у
11.
Німеччині

Шукаємо
координаторів/учасників
12. Всесвітньої ініціативи
«Дерева Миру» у вашій
територіальній громаді

13.

Ресурсно-інформаційний центр розвитку громад "Громади Вінниччини"
м. Вінниця, вул. Соборна, 85 каб. 28 тел. (0432) 56 26 69
www.sg.vn.ua e-mail: resource_vin@i.ua
Участь у стажуванні HELP можуть брати:
- співробітники державних установ України (національного, регіонального або
комунального рівнів),
Феде-ральне міністерство закордонних справ Німеччини знову запрошує 15 молодих
- які ще не досягли 40-річного віку,
співробітників державних установ України пройти тритижневе стажування у Берліні у 2016
- володіють відмінним знанням англійської мови,
році.
- мають принаймні 1 рік професійного досвіду роботи у сфері державного
управління,
- цікавляться українською та німецькою політикою.
Ініціатива об'єднала вже 50 країн, жителі яких виходять на вулиці своїх міст аби проявити
позицію ЗА МИР та висадити свої "Дерева Миру".
Кожен з нас може організувати висадження "Дерев Миру" у своєму населеному пункті!

IV Форум з організаційного Метою Форуму-2015 є формування в українських ОГС технічних, організаційних, адаптивних
розвитку
спроможностей і спроможностей впливати задля досягнення змін на краще в суспільстві.

Протягом першого року реалізації програми будуть проведені п'ятиденні тренінги в чотирьох
містах - Києві, Харкові, Львові та Одесі. Тренінги розраховані на людей, що працюють в
Тренінги та гранти для
креативних і культурних індустріях (в т.ч. видавнича справа, дизайн, мода, музика, театр / танці,
14. креативних підприємців від кіно / телебачення, відеоігри, цифрові медіа, візуальні мистецтва, реклама і комунікація,
Британської Ради
архітектура). Після тренінгів учасникам надається шанс отримати малі гранти на розвиток (20
грантів на суму до 15 000 грн. Кожен), а також нефінансову підтримку (навчання, менторство)
від місцевих хабів / коворкінг.

Дата проведення: осінь 2015 року (узгоджуєте на свій розсуд, в залежності від
кліматичних умов, можна порадитись з місцевими зеленими службами,
рекомендована дата 17.10.15 р. )
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30 листопада 2015 р.

Всі учасники отримають
загальну суму на
транспортні витрати, а
також добові гроші та
безкоштовне помешкання в
Берліні.

http://www.kiew.diplo.d
e/Vertretung/kiew/uk/0
7/__Stipendien__und_
_Austauschprogramme
.html

Організатори надають
інформаційну підтримку,
для всіх зареєстрованих
учасників буде проведено
інструктаж.

http://qoo.by/52q

У руслі цієї мети програма Форуму буде сфокусована на таких тематичних
напрямках:
- участь ОГС у промоції та реалізації реформ, особливо на локальному рівні;
- нарощування експертного потенціалу ОГС;
- формування стійкого кола прихильників ОГС у громаді;
- розбудова інфраструктури громадянського суспільства.

Дати тренінгів:
Київ: 23-27 листопада 2015 року («Часопис»).
Харків: 30 листопада - 4 грудня 2015 (Spalah).
Львів 1-5 лютого 2016 (Pawillion).
Одеса: 8-12 лютого 2016 (Impact Hub Odessa).

http://cdplatform.org/31cdforum2015/1601cdforum2015

Київ і Харків: з 17 вересня
Тренінг є безкоштовним,
2015 по 18 жовтня 2015 року
але з учасників буде
(23:59 за київським часом)
стягуватися організаційний
Львів та Одеса: з 26 жовтня
внесок за матеріали та
2015 по 6 грудня 2015 (23:59
обіди (300 грн).
за київським часом).

За довідками звертайтесь: (0432) 56-26-69, (0432) 56-26-72, resource.vin@gmail.com, м. Вінниця, вул. Соборна, 85, каб. 14 або каб. 28

http://qoo.by/6f7

