ГРАНТИ, КОНКУРСИ
Червень
Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА

ІСТОРІЯ УСПІХУ
ЧДТУ у десятці фіналістів конкурсу Vernadsky Challenge
Черкаський державний технологічний університет взяв участь у конкурсі інженерних
стартапів Vernadsky Challenge, який покликаний допомогти талановитим фахівцям розвивати і
втілювати свої ідеї у сфері проектування та інженерії. Варто зазначити, що два проекти
Черкаського державного технологічного університету, які представляли команди Максима Рудя і
Василя Заїки, увійшли до десятки фіналістів.
Це проекти: «Розробка технології та пристроїв адитивного виробництва індивідуальних
хірургічних імплантатів та протезів з біосумісних полімерних матеріалів» та «MUSIC-Med (Mobile
Ultrasonic Surgical Instrument for Civil-military Medicine) Мобільний ультразвуковий хірургічний
інструмент для військової та цивільної медицини».
Обидва проекти є соціально орієнтованими і матимуть втілення у медицині та виробництві.
Інформація взята за посиланням: http://goo.gl/hHmpaA
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НОВИНИ
Донори підтримують децентралізацію в Черкаській області
23 травня 2017 року в місті Черкаси відкрився регіональний центр розвитку місцевого
самоврядування. Він має на меті допомогти громадам впоратися з новими повноваженнями та
організаційними питаннями в процесі об’єднання. Нині в області створено 10 територіальних
громад та близько десяти завершують процедуру об’єднання.
Регіональний центр було створено за підтримки Програми «U-LEAD з Європою», яка
фінансується спільно Європейським Союзом та країнами-членами, а саме – Данією, Естонією,
Німеччиною, Польщею та Швецією. Програма U-LEAD підтримує створення прозорої і підзвітної
багаторівневої системи управління, яка реагуватиме на потреби громадян.
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Гранти для розвитку громадянського суспільства
Гранти на впровадження плану дій
зі сталого енергетичного розвитку від ЄС
Організатор: Європейський Союз.
Адресат: місцеві НУО, неприбуткова організація; місцеві органи влади, які
підписали Угоду мерів та затвердили План дій зі сталого енергетичного
розвитку або мережа місцевих органів влади, члени якої підписали Угоду
мерів та затвердили План дій зі сталого енергетичного розвитку.
Тематика: надання підтримки місцевим органам влади в здійсненні
заходів, визначених в їхніх Планах дій зі сталого енергетичного розвитку,
що призведе до економії енергії, фактичному скороченні СО2 та
зменшенню операційних витрат.
Терміни: 30.06.2017 року.
Детальніше про умови: http://goo.gl/B8UJzz
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Гранти для розвитку громадянського суспільства
Проект #youforG20 Посольства ФРН в Україні шукає цікаві
заявки на участь
Організатор: Проект #youforG20
Адресат: молоді люди з усього світу, віком від 21 року.
Тематика: проекти в сфері громадської діяльності на місцевому рівні,
ґендерної рівності, захисту довкілля чи клімату, залучення молоді,
сприяння соціальному підприємництву.
Для участі потрібно подати письмову презентацію проекту, коротеньке
відео (3 хвил.), а також додати фото заявника або представника групи.
Переможець отримає 15 000 євро.
Терміни: 28.06.2017 року.
Детальніше про умови: http://goo.gl/uhN25T
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Гранти для розвитку громадянського суспільства
Конкурс грантів по програмі «Союзний механізм
цивільного захисту» від ЄС
Організатор: Європейський Союз.
Адресат: юридичні особи, приватні особи, державні організації або
міжнародні організації.
Тематика: підвищення готовності цивільної оборони та реагування на всі
види лих, включаючи забруднення морського середовища, а також
хімічні, біологічні, радіологічні, ядерні лиха, а також комбіновані лиха та
лиха, які одночасно зачіпають ряд країн шляхом надання
випробувального
середовища
для
створених
та/або
нових
експлуатаційних концепцій і процедур механізму.
Терміни: 07.06.2017 року.
Детальніше про умови: http://goo.gl/w5xLVW
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Гранти у сфері АПК
Гранти на розбудову спроможності галузевих асоціацій і громадських
об’єднань аграрного сектору від проекту USAID «Агросільрозвиток»
Організатор: Проект USAID «Агросільрозвиток».
Адресат: галузеві асоціації та громадські об’єднання аграрного сектору.
Тематика: проведення аналізу існуючих проблем аграрної політики чи
конкретної галузі; розробка стратегічних документів, моделей,
концепцій, програм, рекомендацій, проектів законів, нормативних
актів тощо; організація і проведення професійних обговорень між
учасниками ринку у форматі семінарів, круглих столів і конференцій із
залученням підприємців, представників уповноважених урядових
органів та інших зацікавлених осіб і т. ін.
Терміни: 12.06.2017 року, 18.00 год.
Детальніше про умови: http://goo.gl/0o2Fjz
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Гранти у сфері АПК
Стартував ІV Конкурс інноваційних проектів «AgroChallenge 2017»
Організатор: Фундація AgroChallenge, Національний технічний
університет України Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського,
Інноваційна екосистема «Sikorsky Challenge».
Адресат: фермери, які вирішили проблему у своєму господарстві в
інноваційний спосіб; науковці, які мають інноваційну розробку.
Тематика: можливість пройти програму акселерації, в ході якої
досвідчені ментори допоможуть командам створити або завершити
прототип продукту, скласти бізнес – план і підготуватися до презентації
проект інвесторам.
Терміни: 15.07.2017 року.
Детальніше про умови: http://goo.gl/LDXUoi
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Гранти у сфері малого та середнього бізнесу
Програма Еразмус для молодих підприємців

Організатор: Європейський Союз.
Адресат: нові підприємці (час з моменту започаткування підприємницької
діяльності – до 3х років).
Тематика: програма транскордонного обміну, яка дає можливість
підприємцям навчатися у досвідчених підприємців в інших країнахучасницях програми ЄС COSME.
Терміни: Детальніше про умови: http://goo.gl/0DDhAi
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Гранти у сфері малого та середнього бізнесу
Програма сприяння зайнятості та активної участі молоді від
Європейського Союзу «EU 4 Youth Programme – Grant Scheme»

Організатор: Європейський Союз.
Адресат: юридичні особи; неприбуткові організації; організації повинні
проводити діяльність в галузі молодіжної політики, виховання молоді та
зайнятості або молодіжного підприємництва, проекти повинні залучати
організації (як провідного заявника або співзаявника) принаймні з двох
країн Східного партнерства.
Тематика: підтримка творчої молоді в розвитку свого підприємницького
потенціалу та ідей шляхом навчання її належними навиками в рамках
неформального навчання та практичного досвіду та інноваційних підходів
до підприємництва.
Терміни: 11.07.2017 року.
Детальніше про умови: http://goo.gl/l8IuJz

10

Гранти у сфері малого та середнього бізнесу
Премії до 50 000 євро для молодих підприємців
Організатор: «Премія Юних Підприємців Uniliver».
Адресат: будь-яка особа в віці від 18 до 35 років (станом на 30 червня
2017 року), яка працює в одній з чотирьох пріоритетних областей: сільське
господарство, можливості для жінок, відходи, питна вода. Ініціативи
заявника повинні бути вже в процесі реалізації.
Тематика: підтримка і відзначення молоді з усього світу за існуючі
ініціативи, продукти або послуги, які вирішують деякі з найбільших
проблем стійкості планети.
Терміни: 30.06.2017 року.
Детальніше про умови: http://goo.gl/JQR1tv
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Гранти для ВПО
Конкурс на проведення інформаційних кампаній у ЗМІ, спрямованих на
популяризацію ідеї соціального підприємництва в Україні
Організатор: DRА в співробітництві з Фондом «Східна Європа».
Адресат: українські недержавні некомерційні організації зі статусом
юридичної особи.
Тематика: у рамках інформаційної кампанії може бути підтримано
створення й поширення інформаційних продуктів, наприклад: креативних
і змістовних відеороликів, інфографіки, серії друкованих і інтернетбанерів, анімаційних роликів тощо, які висвітлюють соціальне
підприємництво та приклади успішних українських соціальних
підприємств, котрі сприяють подоланню наслідків конфлікту на сході
України, і результати їхньої роботи.
Терміни: 20.06.2017 року.
Детальніше про умови: http://goo.gl/RJT5D7
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Гранти у сфері енергетики
Заявки на 2017 рік на гранти
UN-DESA – сталий розвиток енергетики
Організатор: Департамент ООН з економічних та соціальних питань.
Адресат: особа або організація, офіційно зареєстрована, яка дотримується
цілей та принципів Організації Об’єднаних Націй.
Тематика: гранти з енергетики для сталого розвитку з метою сприяння
інноваційних практик в рішенні глобальної енергетичної проблеми.
Терміни: 15.06.2017 року.
Детальніше про умови: http://goo.gl/9XSjKv
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Гранти у сфері ІТ-технологій
Open Technology Fund
Організатор: Open Technology Fund (Фонд Відкритих Технологій).
Адресат: люди різного віку, некомерційні, недержавні організації,
консорціуми з декількох людей.
Тематика: інтернет свобода, спосіб підтримки проектів і людей, які
працюють на відкритих і доступних технологіях, орієнтованих на проекти,
які сприяють захисту прав людини, свободи інтернету, відкритих
товариств, а також сприяти просуванню інклюзивного і безпечного
доступу до глобальних комунікаційних мереж.
Терміни: 01.07.2017 року.
Детальніше про умови: http://goo.gl/86pbSh
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Гранти у сфері освіти, стажування
Гранти на навчання за програмою International Student
Merit Scholarship
Організатор: Плімутський університет.
Адресат: іноземні студенти.
Тематика: магістерські програми навчання.
Терміни: 30.06.2017 року.
Детальніше про умови: https://goo.gl/0zJJD8
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Гранти у сфері освіти, стажування
6 хвиля конкурсу «ЗМІ за проєвропейські зміни в Україні»
Організатор: Інститут економічних досліджень та політичних
консультацій у співпраці з «Європейською правдою».
Адресат:
регіональні ЗМІ всіх типів (окрім державних): інтернет,
друковані та електронні ЗМІ (телебачення та радіо), а також конвергентні
ЗМІ, що поєднують кілька типів.
Тематика: створення і розвиток потенціалу регіональних ЗМІ для
висвітлення питань, пов'язаних з відносинами України та Євросоюзу,
впровадження Угоди про Асоціацію.
Терміни: 27.07.2017 року, 18.00 год.
Детальніше про умови: http://goo.gl/aP27Gq
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Гранти у сфері освіти, стажування
Гранти на отримання ступеню бакалавра
від кращої бізнес школи США Babson college
Організатор: бізнес школа США Babson college.
Адресат: учні 10 класів. Початок навчання – осінь 2018 року.
Тематика: гранти на отримання ступеню бакалавра.
Терміни: 17.09.2017 року.
Детальніше про умови: http://goo.gl/nxOGOZ
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Гранти у сфері освіти, стажування
Програма національних обмінів для молодіжних лідерів

Організатор: Програма національних обмінів.
Адресат: молодь, 18-25 років; попередній досвід активної участі в
громадському житті; чітко прописана програма та бюджет візиту.
Тематика: візит до іншого міста має тривати 3-5 днів. Під час свого
стажування спільно із приймаючою стороною учасник Програми має
провести публічний захід, до якого буде залучена місцева громада
(відкрита дискусія, тренінг, круглий стіл, відкрита акція з обговоренням і т.
п.).
Терміни: 10.06.2017 року.
Детальніше про умови: http://goo.gl/8fn95e
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Гранти у сфері освіти, стажування
Набір на Школу «Майбутній державний службовець»
Організатор: Офіс зі сприяння демократії (DRI) в співпраці з
Всеукраїнським об’єднанням «Платформа Громадських Ініціатив» та
Національним агентством України з питань державної служби.
Адресат: учасники з різних регіонів України, вік: від 20 до 35 років, вища
освіта або навчання на старших курсах (4-5), вільне володіння англійською
мовою.
Тематика: навчання молоді з метою її залучення до державної служби
через роз’яснення базових елементів держслужби; ознайомлення
учасників з основними інструментами та практиками.
Терміни: 01.06.2017 року.
Детальніше про умови: http://goo.gl/scNzLV
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Гранти у сфері освіти, стажування
Програма стажувань від Atlas Corps
Організатор: Atlas Corps Global Leadership Lab.
Адресат: кращі лідери громадської сфери, які мають два і більше років
відповідного досвіду роботи, ступінь бакалавра, володіють англійською,
згодні працювати в іншій країні.
Тематика: вирішення найважливіших соціальних проблем шляхом
навчання лідерів, зміцнення організацій, а також просування інновацій
через
міжнародне
спілкування
кваліфікованих
професіоналів
неприбуткового сектору.
Терміни: 19.06.2017 року.
Детальніше про умови: http://goo.gl/TERk93
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Гранти у сфері освіти, стажування
Вікторина з історії, географії, культури та економіки
Республіки Індонезія
Організатор: Асоціація сприяння міжнародному бізнесу та розвитку за
підтримки Посольства Республіки Індонезія в Україні.
Адресат: молодь віком від 10 до 21 року, що навчається у вищих
навчальних закладах, школах, ліцеях та гімназіях України.
Тематика: конкурс рефератів з історії, географії, культури та економіки
Республіки Індонезія.
Терміни: 10.07.2017 року.
Детальніше про умови: http://goo.gl/TXoIBC
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Гранти у сфері освіти, стажування
Конкурс на участь в Літній школі «Безпека в небезпеці»
Організатор: Дипломатична академія України при МЗС України та
Представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні.
Адресат: слухачі, студенти та аспіранти вищих навчальних закладів
України, а також молоді фахівці у галузі міжнародних відносин та
безпеки.
Тематика: тематичні блоки щодо сучасних викликів та загроз, що постають
перед державою Україна, а також нових викликів безпеки для учасників
міжнародних стосунків поза межами України, спричинених політичносоціальними трансформаціями, що мають за мету вплив або зміну
глобального світового порядку.
Терміни: 01.06.2017 року.
Детальніше про умови: http://goo.gl/KJSH5I
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Гранти у сфері освіти, стажування
Конкурс стипендій на магістерську програму «Управління
неприбутковими організаціями»
Організатор: Інститут лідерства та управління Українського католицького
університету.
Адресат: майбутні студенти магістерської програми «Управління
неприбутковими організаціями».
Тематика: навчальна програма, орієнтована на тих, хто працює в
неприбутковому секторі та прагне поєднати здобуття якісної професійної
освіти з роботою.
Терміни: 25.06.2017 року.
Детальніше про умови: http://goo.gl/iFlkpL
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Гранти у сфері освіти, стажування
Набір на навчання у Громадській Школі Дієвих Практик ЄС
Організатор: Громадська Школа Дієвих Практик ЄС.
Адресат: активні громадяни та агенти змін з усіх регіонів України
(представники НУО, журналісти і блогери), які хочуть долучитися до
процесів імплементації Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС.
Тематика: інтерактивні навчальні семінари.
Терміни: 05.06.2017 року.
Детальніше про умови: http://goo.gl/VRD2Nw
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Гранти у сфері освіти, стажування
Програма ім. Г. Гамфрі на 2018-2019 академічний рік
для фахівців на середньому етапі розвитку кар’єри
Організатор: Програма ім. Гамфрі
Адресат: кандидати повинні мати закінчену вищу освіту, щонайменше
п’ять повних років досвіду роботи, гарне володіння англійською мовою.
Тематика: аграрний та сільський розвиток; масові комунікації та
журналістика; економічний розвиток; фінансова та банківська справа;
управління природними ресурсами; політика та управління у галузі
охорони здоров’я; аналіз державної політики та державне управління;
міське та регіональне планування.
Терміни: 14.07.2017 року, 17.00 год.
Детальніше про умови: http://goo.gl/uJd3MO
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Гранти у сфері освіти, стажування
Стипендії університету Nanyang
Technological University у Сингапурі
Організатор: університет Nanyang Technological University, Сінгапур
Адресат: студенти зі всього світу.
Тематика:навчання за технологічними й економічними спеціальностями.
Терміни: навчання в серпні та січні; документи можна надсилати двічі на
рік: до 31 липня та 31 січня.
Детальніше про умови: http://goo.gl/83y7wN
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Гранти у сфері освіти, стажування
Стипендії для навчання в Естонській школі дипломатії

Організатор: Естонська школа дипломатії.
Адресат: молоді дипломати та державні службовці.
Тематика: участь у тренінговій програмі «Міжнародні відносини та
європейська інтеграція».
Терміни: 09.06.2017 року.
Детальніше про умови: http://goo.gl/US3500
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Гранти у сфері освіти, стажування
Тест на знання про децентралізацію

Організатор: Громадська організація «Прес-клуб реформ», за підтримки
Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні.
Адресат: місцеві журналісти з Кіровоградської, Вінницької та Черкаської
областей.
Тематика: поширення демократичних цінностей і процесів у суспільстві в
Центральній Україні, особливо у сільській місцевості, а також підвищення
активності місцевих спільнот в ході процесів децентралізації.
Терміни: Детальніше про умови: http://goo.gl/2lLFgB
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Постійно діючі конкурси та гранти
Конкурс проектів Фонду сприяння демократії від
Посольства США в Україні
Організатор: Посольство США в Україні.
Адресат: українські неприбуткові та неурядові організації.
Тематика: проекти, які сприяють демократичним перетворенням та
побудові громадянського суспільства в Україні.
Терміни: постійно діючий
Детальніше про умови: http://goo.gl/k15KQm
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Постійно діючі конкурси та гранти
Гранти Вишеградського фонду

Організатор: Міжнародний Вишеградський фонд.
Адресат: юридична чи фізична особа по всьому світу.
Тематика: малі гранти (до 4000 євро), стандартні гранти (більше 4000
євро), Вишеградська стратегічна програма (від 50 000 до 200 000 євро),
грант на університетське навчання (загальний бюджет: 100 000 євро),
Вишеградська стипендіальна програма (2 500 євро/1 семестр).
Терміни: 15 лютого, 15 травня.
Детальніше про умови: http://goo.gl/hDeI5P
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Постійно діючі конкурси та гранти
Програма «Креативна Європа»
Організатор: програма Європейського Союзу.
Адресат: українські організації в сфері культури та креативності або
кіноіндустрії, які мають статус юридичної особи протягом 2 років.
Тематика: зміцнення потенціалу сектору в плані функціонування на
міжнаціональному рівні; стимулювання міжнаціонального поширення
творів і операторів індустрії, а також завоювання нових аудиторій як у
Європі, так і за кордоном; заохочення використання інноваційних і
творчих підходів; зміцнення фінансового потенціалу сектора; зміцнення
механізмів прийняття рішень.
Терміни: 2014-2020 роки.
Детальніше про умови: http://goo.gl/Osloq3
Завантажити буклет про Креативну Європу Ви можете за цим посиланням:
http://goo.gl/4yLWvD
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Постійно діючі конкурси та гранти
Посольський фонд США збереження
культурної спадщини
Організатор: Посольство США в Україні.
Адресат: українські неприбуткові організації, а також фізичні особи.
Тематика: висвітлення зв’язків між Сполученими Штатами та Україною,
зміцнення двосторонніх відносин та взаєморозуміння між людьми двох
країн за допомогою культурних, мистецьких та освітніх програм.
Терміни: Детальніше про умови: http://goo.gl/TJBaOz
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Постійно діючі конкурси та гранти
Проекти із захисту прав людини від
Посольства ФРН в Україні
Організатор: Посольство ФРН в Україні.
Адресат: українські неурядові організації.
Тематика: проекти, які здійснюють активну діяльність у сферах захисту
прав людини.
Терміни: Детальніше про умови: http://goo.gl/aP0pmx
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Постійно діючі конкурси та гранти
Програма «Горизонт 2020»
Організатор: програма Європейського Союзу.
Адресат: освітні організації.
Тематика: - передова наука, яка є відкритою для високоякісних індивідуальних та
командних дослідницьких проектів в усіх галузях знань, включаючи гуманітарні;
- лідерство у галузях промисловості, в яких фінансується розробка нових
технологій і матеріалів, включно з ICT та космічні дослідження; крім того, в межах
цього напряму доступні фінансові інструменти для впровадження інновацій у
малому та середньому бізнесі;
- суспільні виклики, з широким спектром дослідницьких проектів від поліпшення
якості транспорту, їжі, системи охорони здоров’я та безпеки до питань
європейської ідентичності і культурної спадщини.
Основні умови участі у проектах програми Горизонт 2020 – актуальна
дослідницька тема, щонайменше два партнери з європейських країн (країничлени ЄС або країни, асоційовані члени програми «Горизонт 2020») і заявка
англійською мовою розміром 10-15 сторінок, в залежності від типу проекту.
Терміни: Детальніше про умови: http://goo.gl/9bg89j
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Постійно діючі конкурси та гранти
Гранти від Фонду Джона і Кетрін Макартур

Організатор: Фонд Джона і Кетрін Макартур.
Адресат: творчі люди, ефективні інститути, впливові мережі, які мають на
меті побудову мирного, справедливого суспільства.
Тематика:
глобальна зміна клімату, ядерні ризики, збільшення
фінансового капіталу соціального сектора, роль журналістики у
відповідальній демократії.
Терміни: Детальніше про умови: http://goo.gl/DTG5tG
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Постійно діючі конкурси та гранти
Мікрофінансування від Міністерства
закордонних справ Естонії
Організатор: МЗС Естонії.
Адресат: урядові установи, неурядові організації та фонди, що діють в
громадських інтересах.
Тематика: швидко реагувати на короткострокові потреби в пріоритетних
країнах в сфері освіти, охорони здоров'я, миру і стабільності, розвитку
демократії і верховенства закону, економічного розвитку, екологічно
сприятливого розвитку, інформування громадськості та глобальної освіти.
Терміни: Детальніше про умови: http://goo.gl/ijPEu3
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Постійно діючі конкурси та гранти
Грантова допомога по проектах людської безпеки
програми «Кусаноне»
Організатор: програма «Кусаноне» Посольства Японії в Україні.
Адресат: НУО, лікарні, початкові школи, науково-дослідні інститути,
неприбуткові організації.
Тематика: проекти розвитку
Терміни: Детальніше про умови: http://goo.gl/DIBQLQ
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Постійно діючі конкурси та гранти
Глобальний дитячий фонд. Конкурс «Надання послуг
вразливим групам дітей»
Організатор: Глобальний дитячий фонд.
Адресат: громадські організації.
Тематика: жертви торгівлі дітьми, діти-біженці, дитяча робоча сила;
молодь та підлітки (вразливі групи); професійно-технічна і початкова
освіта; ВІЛ/СНІД; інваліди.
Терміни: Детальніше про умови: http://goo.gl/oqwxZ
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Постійно діючі конкурси та гранти
Інноваційний фонд ЮНІСЕФ
Організатор: Фонд ЮНІСЕФ.
Адресат: підприємства-стартапи.
Тематика: технології для молоді до 25 років, що сприяють навчанню
та\або участі у громадському житті; використання даних у реальному часі
для прийняття рішень; рішення для збільшення доступу до інформації,
зокрема до зв’язку, електроенергії, фінансування та ін.
Терміни: Детальніше про умови: http://goo.gl/g3rlNV
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Постійно діючі конкурси та гранти
Програма Фонду розвитку українських ЗМІ від
Посольства США в Україні
Організатор: Посольство США в Україні.
Адресат: незалежні засоби масової інформації (друковані, радіо,
телевізійні та електронні)
Тематика: підвищення якості журналістської освіти; покращення
професійних стандартів серед журналістів; сприяння співпраці між ЗМІ,
неурядовими організаціями та державними інституціями.
Терміни: постійно діючий.
Детальніше про умови: http://goo.gl/NpOlkd
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Постійно діючі конкурси та гранти
East Invest (Проект «Схід Інвест»)

Організатор: Проект East Invest під керівництвом Асоціації Європейських
торгово-промислових палат (EUROCHAMBRES).
Адресат: Малі та середні підприємства (МСП) та організації, що
підтримують підприємницьку діяльність.
Тематика: семінари, тренінги, торгові ярмарки, моделі «бізнес-длябізнесу», навчальні візити, інвестори для МСП, презентаційні тури
«Інвестори для МСП». Заходи для організацій, що підтримують
підприємницьку діяльність: твінінг з європейськими організаціями, що
підтримують підприємницьку діяльність, аудити, програми обміну,
консультаційні послуги, підготовка тренерів і Академії «Схід Інвест».
Терміни: 2010-2017 рр.
Детальніше про умови: http://goo.gl/uTNGTP
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Постійно діючі конкурси та гранти
Грантові програми від Фонду Монсанто
Організатор: Фонд Монсанто.
Адресат: благодійні організації, громадські організації, приватні школи та
приватні лікарні, які обслуговують незахищені верстви населення.
Тематика: - надання
базової освітньої підтримки, спрямованої на
покращення освіти в аграрних громадах навколо світу, 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 підтримки неурядових
організацій, що надають допомогу для продовольчої безпеки, санітарії,
доступу до чистої води, громадської безпеки та різноманітних інших місцевих
потреб.
Мінімальний розмір гранту, що може бути наданий – 25 тис. доларів США.
Терміни: постійно діючий (перший період 01.01-28.02 та другий період 01.0731.08).
Детальніше про умови: http://goo.gl/h3oFu4
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Постійно діючі конкурси та гранти
Програма «Малі гранти на підтримку
культурних та освітніх проектів» 2017 року
Організатор: Посольство США в Україні.
Адресат: українські НУО, фізичні особи.
Тематика: зміцнення двосторонніх відносин та взаєморозуміння між
людьми Сполучених Штатів та Україною за допомогою культурних,
мистецьких та освітніх програм.
Терміни: 27.12.2016 – 01.09.2017 року.
Детальніше про умови: http://goo.gl/6kPzhI
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ВАЖЛИВО
Маєте успішний приклад вже впровадженого грантового проекту у нас
в регіоні та бажаєте розповісти про це іншим, будь ласка, пишіть нам
(e-mail: vitavdovychenko6@gmail.com) і ми опублікуємо Вашу історію
в Бюлетені.
З'явилися зауваження або пропозиції – телефонуйте нам (0472 32-19-45)
або надсилайте повідомлення (e-mail: vitavdovychenko6@gmail.com).
Чекаємо на Ваш feedback!
Нам важлива Ваша думка!

З повагою, команда Департаменту регіонального розвитку Черкаської ОДА
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