
 
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 22.01.2018 р. 
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Гранти від Європейської комісії для країн Східного партнерства на 

2018 рік 

Мета: 

 

Мета конкурсу – підтримка проектів неурядових організацій, що стосуються таких тем: 

демократія, права людини, справедливе управління; економічна інтеграція та розвиток; 

зміна клімату та збереження енергії; комунікація  між людьми; соціальна політика та 

соціальний діалог. 

Учасники:

 

НУО 

Дедлайн:

 

28 січня 2018 року 

Сума гранту:

  

Обсяг фінансування передбачається в межах 10 000 – 25 000 євро. 

Сайт:

 

https://eap-csf.eu/4th-call-for-project-proposals-under-the-eap-csf-re-granting-scheme/  
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Програма малих грантів від BEARR Trust (Small Grants Scheme 2018) 

Мета: 

 

Приймаються до розгляду проекти, спрямовані на підвищення можливостей 

працевлаштування молоді (16-30 років) з інвалідністю. 

Учасники:

 

Схема відкрита для заявок від неурядових організацій та інших організацій, що діють у 

сферах, охоплених малими грантовими програмами 2018 року. 

Дедлайн:

 

1 лютого 2018 року 

Сума гранту:

  

--- 

Сайт:

 

http://www.bearr.org/the-bearr-trust-small-grants-scheme-2018/  
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Гранти Міжнародного Вишеградського Фонду 

mailto:resource.voaoms@gmail.com
https://eap-csf.eu/4th-call-for-project-proposals-under-the-eap-csf-re-granting-scheme/
https://eap-csf.eu/4th-call-for-project-proposals-under-the-eap-csf-re-granting-scheme/
https://eap-csf.eu/4th-call-for-project-proposals-under-the-eap-csf-re-granting-scheme/
http://www.bearr.org/the-bearr-trust-small-grants-scheme-2018/
http://www.bearr.org/the-bearr-trust-small-grants-scheme-2018/
https://gurt.org.ua/news/grants/42807/


Мета: 

 

Міжнародний Вишеградський Фонд оголошує конкурс проектних пропозицій для 

проектів, що сприяють демократизації та зміцненню громадянського суспільства у 

країнах Східного Партнерства у відповідності до політики Східного Партнерства 

Європейського Союзу 

Учасники:

 

Неурядові громадські неприбуткові організації є першочерговими одержувачами 

фінансування.  

Дедлайн:

 

01 лютого 2018 року 

Сума гранту:

  

Загальний бюджет проекту не має перевищувати  €100,000. 

Сайт:

 

https://gurt.org.ua/news/grants/42807/  
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Гранти Фінського фонду місцевого співробітництва 

Мета: 

 

Посольство Фінляндії в Україні оголошує конкурс проектних заявок на отримання 

фінансування від Фінського Фонду Місцевого Співробітництва. 

Мета Фонду – підтримка активних громадських організацій, що є важливими 

складовими дієвої демократії та відкритого суспільства. 

Учасники:

 

НУО 

Дедлайн:

 

15 лютого 2017 року 

Сума гранту:

  

Бюджет запропонованого проекту не має перевищувати 50 000 євро, але не повинен 

бути менше, ніж 20 000 євро. 

Сайт:

 

https://gurt.org.ua/news/grants/42919/  
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Грант від Фундації Ван Тієвенена на розвиток екологічних проектів 
 

Мета: 

 

Фундація Ван Тієвенена підтримує практично-орієнтовані проекти, спрямовані на 

підтримку біологічного розмаїття та збереження екосистеми 

Учасники:

 

Неприбуткові організації, які зареєстровані як юридичні особи (НУО та наукові 

установи). 

Дедлайн:

 

18 лютого 2018 року 

Сума гранту:

  

10 000 євро 

Сайт:

 

https://gurt.org.ua/news/grants/42752/  

https://gurt.org.ua/news/grants/42807/
https://gurt.org.ua/news/grants/42919/
https://gurt.org.ua/news/grants/42919/
https://gurt.org.ua/news/grants/42752/
https://gurt.org.ua/news/grants/42752/
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Фінансова підтримка мікропроектів від Посольства Німеччини 
 

Мета: 

 

Посольство Федеративної Республіки Німеччина надає фінансову підтримку для 

реалізації мікропроектів, спрямованих на покращення основних потреб бідних та 

найбідніших верств населення, які мають довгострокову дієвість. 

Учасники:

 

Організації/установи/спілки/неурядові організації (АЛЕ не підприємства і не ОСББ - 

об′єднання співвласників багатоквартирних будинків) з усіх інших областей, які не 

спроможні самостійно профінансувати свій проект. 

Дедлайн:

 

23 лютого 2018 року 

Сума гранту:

  

8 000 євро 

Сайт:

 

http://www.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew/uk/04/Entwicklungspol__Zusammenarbeit/Kleinst

projekte__2017/Kleinstprojekte__2018.html  
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Грантова програма на підтримку розвитку громадянського 

суспільства та впровадження реформ 

Мета: 

 

Зокрема, програма буде підтримувати ініціативи організацій громадянського 

суспільства, спрямовані на сприяння та моніторинг здійснення реформ як на 

центральному, так і на місцевому рівнях, сприяючи прозорості та підзвітності урядових 

структур, шляхом формування потенціалу та моніторингу. 

Учасники:

 

Програма відкрита для подання заявок від організацій громадянського суспільства, 

зареєстрованих в Україні. 

Дедлайн:

 

1 березня 2018 року 

Сума гранту:

  

Запитуваний внесок повинен складати в основному від 2 000 000 до 2 000 грн 

3 000 000 гривень 

Сайт:

 

https://gurt.org.ua/news/grants/42356/  
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Гранти Європейського фонду молодіжних ініціатив 

Мета: 

 

Європейський фонд молодіжних ініціатив надає гранти на проекти, пов&#39;язані 

з підтримкою біженців. 

Учасники:

 

Проект має бути поданий від імені молодіжної організації, яка 

зареєстрована на законних підставах в Європі. Грант не обмежується 

членством в Європейському молодіжному форумі. 

Дедлайн:

 

04 березня 2018 року 

Сума гранту:

  

До 10 000 євро 

http://www.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew/uk/04/Entwicklungspol__Zusammenarbeit/Kleinstprojekte__2017/Kleinstprojekte__2018.html
http://www.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew/uk/04/Entwicklungspol__Zusammenarbeit/Kleinstprojekte__2017/Kleinstprojekte__2018.html
http://www.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew/uk/04/Entwicklungspol__Zusammenarbeit/Kleinstprojekte__2017/Kleinstprojekte__2018.html
https://gurt.org.ua/news/grants/42356/
https://gurt.org.ua/news/grants/42356/
https://gurt.org.ua/news/grants/42356/
https://gurt.org.ua/news/grants/42988/


Сайт:

 

https://gurt.org.ua/news/grants/42988/  
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Грантовий конкурс в межах програми «Школа фондів громад» 

Мета: 

 

ІСАР «Єднання» оголошує конкурс на отримання грантів в межах програми «Школа 

фондів громад», що впроваджується за фінансування від Фонду Чарльза Стюарта 

Мотта, США. Мета конкурсу – сприяння розвитку місцевої філантропії через 

посилення спроможності фондів громад (ФГ) в Україні. 

Учасники:

 

До участі у конкурсі запрошуються організації, які: 

- працюють як ФГ або прагнуть стати таким фондом; 

- зареєстровані як благодійна організація,  благодійний фонд або громадська 

організація далі – організація). 

Дедлайн:

 

- заявки розглядаються безперервно, без будь-яких призначених термінів 

- діяльність в межах грантів необхідно завершити до 15 грудня 2017 року 

Сума гранту:

  

Розміри гранту залежать від напрямку діяльності 

Сайт:

 

http://www.gurt.org.ua/news/grants/40430/  
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Грантова програма короткострокових ініціатив 

громадських організацій 

Мета: 

 

Метою цього конкурсу є підтримка короткострокових (від одного до дев’яти місяців) 

ініціатив  українських організацій громадянського суспільства, спрямованих на 

задоволення виникаючих потреб у залученні громадян та досягнення вимірюваних 

результатів. 

Завданням цього конкурсу є сприяння залученню громадян та просування громадського 

активізму, обміну знаннями та навичками між громадянами. 

Учасники:

 

ГО 

Дедлайн:

 

Кінцевого терміну подання проектних пропозиції немає. Цей конкурс є безстроковим. 

Пакт переглядатиме проектні пропозиції на постійній основі. Заявники отримуватимуть 

рішення щодо заявок, які були подані на конкурс, протягом 45 днів з моменту, коли 

Пакт отримає повний пакет проектної пропозиції. 

Сума гранту:

  

до $20,000 

Сайт:

 

http://www.gurt.org.ua/news/grants/40828/  
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Можливість отримати грант від Європейського фонду підтримки 

демократії 

 (The European Endowment for Democracy (EED) 

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. 

https://gurt.org.ua/news/grants/42988/
http://www.gurt.org.ua/news/grants/40430/
http://www.gurt.org.ua/news/grants/40430/
http://www.gurt.org.ua/news/grants/40828/
http://www.gurt.org.ua/news/grants/40828/
http://www.gurt.org.ua/news/grants/40828/
http://gurt.org.ua/news/grants/36114/
http://gurt.org.ua/news/grants/36114/
http://gurt.org.ua/news/grants/36114/


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/ 
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Європейська молодіжна фундація (EYF) надає гранти для НУО 

Мета:

 

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. 

Учасники:

  

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:

  

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. 

Сайт:

 

http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/home  
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Гранти від Фонду Джона і Кетрін Макартур 

Мета:

 

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. 

Учасники:

  

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/  

http://gurt.org.ua/news/grants/36114/
http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/home
http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/home
https://www.macfound.org/about/
https://www.macfound.org/about/
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Програма кредитування соціальних підприємств від WNISEF 

Мета:

 

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. 

Учасники:

  

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  
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Competiveness of Small and Medium Enterprises (COSME) – європейська 

програма підтримки малого та середнього бізнесу 
 

Мета:

 

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. 

Учасники:

  

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  
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Гранти з організаційного розвитку ОГС 

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 

https://goo.gl/frQzuH
https://goo.gl/frQzuH
http://goo.gl/GRVij1
http://goo.gl/GRVij1
http://goo.gl/GRVij1
http://cd-platform.org/publications/1284-granti-z-organizatsijnogo-rozvitku-ogs


Дедлайн:

 

 

Протягом року 

Сума гранту:

  

 

До 7 000 доларів 

Сайт:

 

http://cd-platform.org/publications/1284-granti-z-organizatsijnogo-rozvitku-ogs  
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Посольство США в Україні. 

Фонд розвитку українських ЗМІ 

Мета:

 

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 

Учасники:

  

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  

 

18 
 

Швейцарське бюро співробітництва в Україні забезпечує підтримку 

малих проектів 

Мета:

 

Швейцарське бюро співробітництва в Україні представляє Швейцарську агенцію 

розвитку та співробітництва (SDC) та підтримує малі проекти, орієнтовані на діяльність 

громадських організацій. Запропоновані проекти повинні залучати місцеві ініціативи та 

враховувати потреби громади на умовах залученості, а також просувати нові ідеї та 

підходи у відповідних регіонах. 

Учасники:

  

Заявники повинні бути зареєстрованими українськими неурядовими організаціями з 

адекватною організаційною структурою і належним фінансовим досвідом. У виняткових 

випадках комерційні, урядові або міжнародні організації можуть також розглядатися. 

Державні органи та комерційні структури можуть подавити заявки у випадку 

попереднього погодження з боку програми 

Дедлайн:

 

Гранти надаються постійно 

Сума гранту:

  

100 000 – 600 000 грн 

Сайт:

 

https://www.eda.admin.ch/countries/ukraine/uk/home/vertretungen/kooperationsbuero.html 

 http://gurt.org.ua/news/grants/40193/  
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Міністерство закордонних справ Естонії. 

Мікрофінансування для українських НУО або місцевих органів влади 

http://cd-platform.org/publications/1284-granti-z-organizatsijnogo-rozvitku-ogs
http://goo.gl/WnFWDu
http://goo.gl/WnFWDu
http://goo.gl/WnFWDu
https://www.eda.admin.ch/countries/ukraine/uk/home/vertretungen/kooperationsbuero.html
https://www.eda.admin.ch/countries/ukraine/uk/home/vertretungen/kooperationsbuero.html
https://www.eda.admin.ch/countries/ukraine/uk/home/vertretungen/kooperationsbuero.html
http://gurt.org.ua/news/grants/40193/
http://goo.gl/9QMZn4
http://goo.gl/9QMZn4


Мета:

 

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 

Учасники:

  

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  
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Грант від Глобального інноваційного фонду на підтримку соціальних 

інновацій 

Мета:

 

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 

Учасники:

  

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 
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The ABILIS Foundation. Фінансування організацій у справах людей з 

обмеженими можливостями 

Мета:

 

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. 

Учасники:

  

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 

http://goo.gl/9QMZn4
http://www.globalinnovation.fund/
http://www.globalinnovation.fund/
http://www.globalinnovation.fund/
http://goo.gl/I1Y8z5
http://goo.gl/I1Y8z5


Сайт:

 

http://goo.gl/I1Y8z5  
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The Coca-Cola Foundation. 

Community Support Opportunity 

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:

  

Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО) 

Дедлайн:

 

Немає 

Сума гранту:

  

 

Необмежено 

Сайт:

 

 

http://goo.gl/Zd3rz8  
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Фонд Ч. Ст. Мотта. 

Громадянське суспільство 

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  
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Уряд Нідерландів. 

Фонд захисту людських прав. Малі гранти 

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) 

http://goo.gl/I1Y8z5
http://goo.gl/Zd3rz8
http://goo.gl/Zd3rz8
http://goo.gl/Zd3rz8
http://goo.gl/KvGQox
http://goo.gl/KvGQox
http://goo.gl/KvGQox
https://www.government.nl/
https://www.government.nl/


 

Дедлайн:

 

 

Протягом року 

Сума гранту:

  

 

Максимальний розмір гранту – EUR 499,000 

Сайт:

 

 

https://www.government.nl/  

Конференції, гранти на навчання конкурси, тренінги 

1 

 

Конкурс на участь у програмі «Коледж імені Карла Фрідріха 

Гьорделера «Good Governance»» 

Мета:

 

Коледж Гьорделера «Good Governance» – це однорічна  програма підвищення 

професійної кваліфікації Фонду Роберта Боша в співпраці з Німецьким Товариством 

Зовнішньої Політики (DGAP). Програма спрямована на молоде покоління 

управлінців із Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови, Росії, Сербії, 

Туреччини та України. 

Коледж Гьорделера надає підтримку активним представникам, які зацікавлені в 

перетвореннях у своєму суспільстві, програма сприяє обміну досвідом у спільному 

Європейському товаристві, посилює відповідальне та соціально орієнтоване ставлення 

в трансформаційних суспільствах. Протягом року перебування в програмі для 

учасників передбачені участь у трьох семінарах та реалізація проекту в сфері 

належного врядування (Good Governance) на батьківщині. Професор Гюнтер 

Ферхойген, колишній Віце-Президент Європейської Комісії, супроводжує програму в 

якості Директора Коледжу. 

 

Учасники:

  

Молоді та активні громадяни 

Дедлайн:

 

19 лютого 2018 року 

Сума гранту:

 

 

Учасники матимуть можливість: 

підвищити рівень знань з питань належного врядування та інноваційного менеджменту 

отримати ексклюзивну можливість безпосередньо ознайомитись з німецькими та 

європейськими організаціями, встановити контакти з авторитетними експертами в 

сферах політики, економіки та суспільних відносин, розвинути свої управлінські 

компетенції та отримати знання з проектного менеджменту; впровадити на батьківщині 

при підтримці досвідченого проектного менеджера власний проект у сфері належного 

врядування, стати частиною мережі ангажованих представників сфери управління  в 

Європі 

Участь у програмі Коледж Гьорделера «Good Governance» є безкоштовною. 

Сайт:

 

http://www.bosch-stiftung.de/content/language1/html/1163.asp  

2 

 

Стипендіальна програма ім. Лейна Кіркланда 

https://www.government.nl/
http://www.bosch-stiftung.de/content/language1/html/1163.asp
http://www.bosch-stiftung.de/content/language1/html/1163.asp
http://www.bosch-stiftung.de/content/language1/html/1163.asp


Мета:

 

Програма адресована молодим лідерам, що здобули вищу освіту, які 

зацікавлені у розвитку демократії, економіки і громадянського суспільства у 

своїх країнах та в регіоні. Реалізація програми відбувається в рамках 

двосеместрового навчання у вищих навчальних закладах Польщі та 2-4 

тижневих професійних стажувань у державних або приватних установах і 

організаціях. 

Учасники:

  

Державні службовці, працівники центральних та місцевих органів 

влади, Адвокати, Підприємці, Менеджери бізнесу, неурядові організації, культура, 

освіта, охорона навколишнього середовища, охорона здоров’я, Керівники неурядових 

організацій, Академічні вчителі, Журналісти. 

Критерії прийнятності 

 

(власники карток постійного проживання в Польщі не відповідають 

вимогам) 

 магістра 

 

 

 

лекції та семінари, а також підготувати дипломний проект або, 

альтернативно, знати англійську мову для тих кандидатів, які обирають 

навчальну програму з англійською мовою як мову навчання (у таких 

випадках вимагається тільки початкове знання польської мови). Під час 

співбесіди кандидати повинні розмовляти польською мовою принаймні 

на рівні B1 (дипломна робота написана польською) або принаймні на 

рівні А1 (дипломна робота написана англійською). 

Дедлайн:

 

01 березня 2018 року 

Сума гранту:

 

 

____ 

Сайт:

 

https://gurt.org.ua/news/trainings/42697/ 
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Стипендії Фонду Фріца Тіссена для молодих науковців 

Мета:

 

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. 

Учасники:

  

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 

https://gurt.org.ua/news/trainings/42697/
http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/funding/types-of-support/stipends/?L=1


 

 
Сайт:

 

 

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

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

