
 
Центр розвитку інвестиційної спроможності та залучення ресурсів 
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Конкурс проектів, розроблених молодіжними та дитячими 

громадськими організаціями 

Мета: 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 

„Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, 
заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання 
(реалізації) яких надається фінансова підтримка“ (зі змінами) та з метою реалізації 

державної політики з питань молоді щодо надання підтримки молодіжним та дитячим 
громадським організаціям у 2019 році для реалізації проектів, спрямованих на 

соціальне становлення та розвиток молоді.  

Учасники:

 

Молодіжні та дитячі громадські організації 

Дедлайн:

 

16 травня 2018 року.  

Сума гранту:

  

______________ 

Сайт:

 

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/36607  
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Грантова програма Міжнародного Вишеградського 

Фонду «Вишеград+» 

Мета: 

 

Міжнародний Вишеградський Фонд надає гранти за програмою «Вишеград+». 
Грантова програма підтримує проекти, пов'язані з демократизацією та 

трансформаційними процесами у країнах Вишеградської четвірки, Східного 
Партнерства та Західних Балкан.  

Учасники:

 

1. Консорціум організацій, яких, 3 або більше засновані в різних країнах Вишеградської 

четвірки; 
2.Усі види неурядових, цивільних суспільних організацій(CSOs); 

3.Муніципалітети і місцеві управління; 
4.Школи, установи вищої  освіти; 
5. Дослідники та науковці*;   

6.Приватні підприємці, компанії з юридичною особою* 

Дедлайн:

 

01 червня 2018 року 

Сума гранту: **** 

mailto:resource.voaoms@gmail.com
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/36607
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/36607
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/36607
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.mangoweb.org/shared-prod/visegradfund.org/uploads/2018/05/Grant-Guidelines.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.mangoweb.org/shared-prod/visegradfund.org/uploads/2018/05/Grant-Guidelines.pdf


  
Сайт:

 

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.mangoweb.org/shared-
prod/visegradfund.org/uploads/2018/05/Grant-Guidelines.pdf  
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Конкурс міні-грантів для Черкаської, Полтавської, Вінницької та 

Кіровоградської областей 

Мета: 

 

Стимулювання співпраці молоді з Черкаської, Полтавської, Вінницької та 
Кіровоградської областей у напрямках підвищення політичної грамотності 

молоді та збільшення впливу молоді на ухвалення рішень на місцевому рівні. 

Учасники:

 

Заявки приймаються як від легалізованих громадських організацій, так і від 
ініціативних груп з Черкаської, Полтавської, Вінницької та Кіровоградської областей , 
керівниками або учасниками яких є члени мережі політично активної молоді «Творці 

Майбутнього». Стати членом мережі можна заповнивши  он-лайн анкету. 

Дедлайн:

 

02 червня 2018 року 

Сума гранту:

  

Сума коштів, запитуваних у КМГО «Молода Черкащина» має не перевищувати  

27 000 грн. 

Сайт:

 

http://gurt.org.ua/news/grants/45282/  
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Гранти Фонду ЄЕЗ та Норвегії для регіональної співпраці 

Мета: 

 

Фонд ЄЕЗ та Норвегії надає гранти на розвиток регіональної співпраці. Грантове 

фінансування можуть отримати проекти з транскордонного співробітництва, а також 
міжнародні проекти, покликані дати відповіді на загальноєвропейські виклики. 
Пріоритетні сектори 

Фонд у розмірі 34,5 мільйонів євро підтримує співпрацю у формі обміну знаннями, 
обміну найкращою практикою та налагодження потенціалу у всіх пріоритетних 

секторах гранту ЄЕЗ та Норвегії на 2014-2021 роки: 
 
Інновації, дослідження, освіта та конкурентоспроможність;  

 Соціальна інтеграція, працевлаштування молоді та скорочення бідності;  
 Навколишнє середовище, енергетика, зміна клімату;  

 Культура, громадянське суспільство, належне врядування та основні права та свободи; 
 Юстиція та внутрішні справи. 
Співпраця має бути між суб'єктами як мінімум у трьох країнах 

Підтримувані проекти повинні мати регіональний транскордонний або 
транснаціональний характер і включати в себе декілька партнерів та діяльність в різних 

країнах. Прийнятні суб'єкти повинні подати заявку як консорціум, що складається з 
суб'єктів господарювання з мінімум трьох країн.  

Учасники:

 

НУО 

Дедлайн:

 

01 липня 2018 року 

Сума гранту:

  

15 мільйонів євро доступні в першому конкурсі пропозицій   

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.mangoweb.org/shared-prod/visegradfund.org/uploads/2018/05/Grant-Guidelines.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.mangoweb.org/shared-prod/visegradfund.org/uploads/2018/05/Grant-Guidelines.pdf
http://gurt.org.ua/news/grants/45282/
http://gurt.org.ua/news/grants/45282/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6ZrmQzJbyRkUeV_04GQx3xhm_uHRHBC9KN47kyRns4iM3qg/viewform?c=0&w=1
http://gurt.org.ua/news/grants/45282/
https://eeagrants.org/The-EEA-and-Norway-Grants-Fund-for-Regional-Cooperation


Сайт:

 

https://eeagrants.org/The-EEA-and-Norway-Grants-Fund-for-Regional-Cooperation 
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Creative Twinning: конкурс проектів на розвиток культурного сектору 

Мета: 

 

Оголошено конкурс грантів Creative Twinning для організацій, які працюють у сфері 
креативних індустрій з метою підтримки креативних проектів у сфері культури  

Учасники:

 

Організації, компанії, НУО, які працюють у культурному секторі  

Дедлайн:

 

31 серпня 2018 року 

Сума гранту:

  

Від 600 до 1 400 000 євро.  
Від 4 до 8 проектів отримають грант за схемою Creative Twinning.  

Сайт:

 

https://english.rvo.nl/subsidies-programmes/creative-twinning  
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Програма малих грантів «Освіта і культура» від уряду США 

Мета: 

 

Посольство США в Києві оголошує Програму малих грантів громадської дипломатії 
для підтримки проектів у сфері освіти й культури на 2017–2018 рр.  

Учасники:

 

Залежно від наявності коштів, Посольство США надаватиме малі гранти, про які піде 

мова нижче, українським та американським організаціям, що мають статус неурядових 
і неприбуткових, а також фізичним особам.  

Дедлайн:

 

Заявки будуть прийматися тільки протягом двох періодів, окреслених відкритими 

оголошеннями (цикл № 1 і цикл № 2). Жодні заявки, прислані перед цими датами чи 
після них, не розглядатимуться. Наступні часові рамки вказують на термін, коли слід 
чекати рішень щодо грантових пропозицій. ЦИКЛ № 1: Для проектів, які мають 

початися не раніше, ніж 1 березня 2018 року, і не пізніше, ніж 31 серпня 2018 року.  

Сума гранту:

  

---------------------- 

Сайт:

 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/current-programs-grants-uk/ 
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Гранти на впровадження місцевих ініціатив та інвестиційних проектів 
в ОТГ 

Мета: 

 

У рамках свого Фонду стратегічних інвестицій, Проект USAID «Підтримка аграрного і 
сільського розвитку» («Агросільрозвиток»), що здійснюється компанією «Кімонікс 

Інтернешнл Інк»., надаватиме гранти на впровадження місцевих ініціатив та 
інвестиційних проектів в об’єднаних територіальних громадах.  

Учасники:

 

Категорія 1: ОТГ у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, 
Луганській, Миколаївській, Одеській і Запорізькій областях 

Категорія 2: ОТГ, які   підписали Протоколи про наміри з проектом 
«Агросільрозвиток» з інших областей, або ОТГ, на території яких розташовані та 

здійснюють діяльність підприємства, які підписали Протокол про наміри з 
Проектом «Агросільрозвиток» 

 

https://eeagrants.org/The-EEA-and-Norway-Grants-Fund-for-Regional-Cooperation
https://english.rvo.nl/subsidies-programmes/creative-twinning
https://english.rvo.nl/subsidies-programmes/creative-twinning
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/current-programs-grants-uk/
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/current-programs-grants-uk/
http://gurt.org.ua/news/grants/45193/
http://gurt.org.ua/news/grants/45193/


Дедлайн:

 

28 грудня 2018 року  

Сума гранту:

  

У рамках цієї грантової програми, проект «Агросільрозвиток» планує надати 15 

грантів на загальну суму приблизно 9,45 млн. гривень.  
Очікується, що сума кожного гранту може коливатись від 270 тис. грн до 675 тис. 

грн., остаточна сума гранту буде визначена в результаті переговорів.  

Сайт:

 

http://gurt.org.ua/news/grants/45193/  
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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.  

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 

http://gurt.org.ua/news/grants/45193/
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/
http://gurt.org.ua/news/grants/36114/
http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/home


 

 

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  

Конференції, гранти на навчання конкурси, тренінги  

1 

 

Конкурс на безкоштовне навчання в університеті Марії Кюрі-

Склодовської (Люблін, Польща) 

Учасники:

  

Програма для обдарованих іноземців, котрі цікавляться Польщею, але в котрих немає 
права на безкоштовне навчання в Польщі. Учасники програми зможуть поборотись за 

право безкоштовного навчання на певних напрямках в університеті.  

Дедлайн:

 

20 травня 2018 року 

Сума гранту:

 

 

Абітурієнт отримає: 

 можливість безкоштовно отримати європейську освіту 

 участь в інтеграційних зустрічах з представниками студентського 
самоврядування 

 можливості  саморозвитку в студентських організаціях різного спрямування 

 можливість стати співорганізатором тематичних заходів, присвячених культурі 
своєї країни чи сфері своїх зацікавлень 

 активна участь в студентських Social Media  

 професійний психологічний і освітній консалтинг 

 участь в тренінгах і майстер-класах з вдосконалення суспільно-громадських і 
професійних вмінь в Biuro Rozwoju Kompetencji  

 можливість реалізовувати свої захоплення і хобі в тематичних організаціях, що 

діють в Любліні 

 переваги програми „Absolwent” 

Сайт:

 

http://www.umcs.pl/uk/konkurs-na-bezkostovn-m-sty,14667.htm 

http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/home
http://www.umcs.pl/uk/konkurs-na-bezkostovn-m-sty,14667.htm
http://www.umcs.pl/uk/konkurs-na-bezkostovn-m-sty,14667.htm
http://www.umcs.pl/uk/konkurs-na-bezkostovn-m-sty,14667.htm
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Міжнародна парламентська стипендія (IPS) для навчання в Берліні 

Учасники:

  

«Міжнародна парламентська стипендія» розрахована на талановитих молодих людей, 

які прагнуть активно працювати над впровадженням демократичних цінностей на своїй 
батьківщині, долучаючись, наприклад, до роботи в партіях, засобах масової інформації, 
громадських організаціях або на державній службі.  

Передумови подачі документів на стипендію для пошукачів з України: 
-українське громадянство; -диплом про вищу освіту (здобутий ступінь бакалавра, 

магістра, спеціаліста або науковий ступінь) з будь-якої спеціальності; -вільне  
володіння  німецькою мовою (щонайменше на рівні В2 відповідно до 
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти); -велика зацікавленість 

політичними та суспільними процесами, а також історією Німеччини; -громадсько-
політична активність; -дата народження після 1.3.1989.  

Дедлайн:

 

30 червня 2018 р. 

Сума гранту:

 

 

Німецький Бундестаґ надає таким молодим людям можливість протягом 15-тижневого 

стажування в офісі одного з депутатів Бундестаґу безпосередньо ознайомитися з 
парламентською системою та процесами прийняття політичних рішень в Німеччині, а 

також здобути практичний досвід у сфері парламентської діяльності.  
Учасники отримують щомісячну стипендію. Додатково покриваються витрати на 
студентське медичне страхування на випадок захворювання, страхування від 

нещасного випадку та страхування цивільної відповідальності, а також витрати на 
адміністративні внески та соціальні збори. Учасникам надається безкоштовне 

помешкання в Берліні на весь період стажування та відшкодовуються транспортні 
витрати на прибуття та відбуття з Берліна.  

Сайт:

 

https://gurt.org.ua/news/grants/44811/  
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Стартував третій раунд молодіжного конкурсу есе на 

європейську тематику 

Учасники:

  

Проект «Розуміємо Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, Молдовою і Грузією», 
який реалізується аналітичним центром Centre for European Policy Studies (Брюссель) у 

партнерстві з аналітичними центрами: Інститутом економічних досліджень та 
політичних консультацій (Україна), Експерт-груп (Молдова), Реформатікс 
(Грузія), оголошує третій раунд конкурсу есе (до 3000 слів) для молоді (до 30 років) з 

Грузії, Молдови та України на будь-яку актуальну тему, що має відношення до Угоди 
про асоціацію між їх країнами та ЄС. 

Дедлайн:

 

30 червня 2018 року 

Сума гранту:

 

 

Ті есе, які перемогли будуть опубліковані на порталі www.3dcftas.eu. Крім цього, 

автори найкращих есе отримають грошовий приз у розмірі 500 євро. 
 

Сайт:

 

https://gurt.org.ua/news/competitions/42860/  
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