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АКТУАЛЬНІ ГРАНТИ, ПРОЕКТИ ТА ПРОГРАМИ 

Міністерство закордонних справ Естонії 

http://www.estemb.kiev.ua/ukr 

Мікрофінансування для українських НУО або місцевих органів влади. 

Максимальна сума гранту становить 15 000 євро. 

Грант може становити до 100% від загальної суми прийнятних витрат 

проекту. 

Проекти повинні відповідати Стратегії розвитку співробітництва та 

гуманітарної допомоги Естонії.  

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.  

Проекти повинні бути пов’язані з однією з наступних галузей –  

1 освіта  

2 охорона здоров’я  

3 мир і стабільність  

4 розвиток демократії і верховенство закону  

5 економічний розвиток  

6 екологічно сприятливий розвиток  

7 інформування громадськості та глобальна освіта  

І відповідати загальним цілям розвитку співпраці –  

- становище жінок та забезпечення гендерної рівності  

- поліпшення навколишнього середовища та підвищення рівня екологічної свідомості  

- сприяти втіленню ICT solutions 

Заявник повинен подати свої проектні пропозиції естонською або англійською мовою до 

Посольства Естонії в Україні. 

Deadline - Крайнього терміну подачі заявки нема. За рік можуть бути профінансовані 2 

або 3 проекти. 

 

Фонд «Монсанто» 

http://www.monsantofund.org/grants/international 

Соціальні проекти для сільських громад від громадських організацій. 

Напрями: 

- Надання базової освітньої підтримки, спрямованої на покращення 

освіти в аграрних громадах, в тому числі за рахунок підтримки шкіл, 

бібліотек, наукових центрів, навчальних програм для фермерів та 

академічних програм, які збагачують чи доповнюють шкільні 

програми. 
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- Забезпечення критичних потреб громад за рахунок розвитку продовольчої безпеки, санітарії, 

доступу до чистої води, громадської безпеки та різноманітних інших місцевих потреб. 

Мінімальний розмір гранту, що може бути наданий - 25 000 доларів США. 

Організації-заявники повинні бути зареєстровані принаймні за два роки перед поданням заявки. 

Заявники повинні надати підтвердження проведення нещодавнього зовнішнього аудиту фінансів 

організації за стандартами, прийнятими у США. 

Заявки подаються англійською мовою за он-лайн формою: 

http://www.monsantofund.org/about/contact/ 

Deadline - 28 лютого 2015 р. 

 

Фонд BEARR 

http://www.bearr.org/the-bearr-trust-small-grants-scheme-2015/ 

Проекти з надання психологічної підтримки особам, переміщеним в 

результаті конфлікта в Україні. 

Фонд може виявити зацікавленість у підтримці більш як однієї 

ініціативи в межах цієї грантової програми, у зв’язку з чим 

приймаються заявки на фінансування об'ємом до 2000 фунтів 

стерлінгів. Гранти надаватимуться за принципом відповідності та не 

можуть перевищувати 50% від загального бюджету проекту. Заявники 

повинні представити статті видатків, обраховані у фунтах. 

Програма невеликих грантів 2015 року спрямована на підтримку некомерційних організацій у 

сферах, що стосуються: 

Обміну досвідом та навчання серед некомерційних організацій, що мають відповідні цілі; 

Більш широкого розповсюдження найкращих практик; 

Покращення співпраці та координації серед некомерційних та інших організацій, що працюють з 

цільовими групами; 

Підвищення рівня обізнаності та залучення громадських організацій до вирішення окремих 

проблем; 

Пропозиції щодо інших, творчих підходів до досягнення цілей програми 

Заявки надсилати англійською мовою на електронну адресу: info@bearr.org 

Deadline - 1 березня 2015 р. 
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Польсько-Американський Фонд Свободи 

і Фонд Освіта для Демократії 

http://www.kirkland.edu.pl 

Стипендіальна програма ім. Лейна Кіркланда 

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. 

Фінансові умови: 

Стипендія: oк. 1800 PLN на місяць. Додатково програма покриває такі витрати: вартість навчання, 

проживання в Польщі, страхування, білет до Польщі і на повернення, візові витрати, купівлю 

матеріалів і навчальних посібників. Стипендіатам видаються у тимчасове користування комп'ютери, 

які можуть стати їхньою власністю лише після повного виконання всіх умов програми навчання. 

Обов'язкові вимоги: 

повна вища освіта (ступінь магістра); 

вік до 35 років (в обґрунтованих випадках до 40 років); 

знання польської мови (на рівні, достатньому для участі в лекціях та семінарських заняттях, а 

також для написання дипломної роботи) або знання англійської мови - у випадку обрання 

кандидатом конкретного навчального курсу на цій мові (в такій ситуації достатнім вважається 

пасивне знання польської мови). Під час співбесіди обов'яково потрібно показати знання польської 

мови як мінімум на рівні В1 (якщо робота буде писатися польською) або принаймі А1 (робота буде 

писатися англійською); 

досвід професійної діяльності - мінімум 2 роки. 

Подача заявки: 

Аплікаційну форму необхідно заповнити он-лайн, її можна отримати на сайті. Після заповнення 

аплікаційної форми он-лайн необхідно роздрукувати видану системою сторінку з інформацією, яка 

підтверджує отримання заявки. Підписану сторінку та актуальну фотокартку кандидата потрібно 

надіслати звичайною поштою на адресу Програми Кіркланда: 

ul. Hoża 59 m. 1A, 00-681 Warszawa 

Рекомендаційні листи та копію диплому потрібно відсканувати і надіслати на електронну 

адресу:kirkland@kirkland.edu.pl 

Deadline - 1 березня 2015 р. 
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ПРООН 

http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=20027 

 

Управління ООН з наркотиків та злочинності запрошує громадські 

організації, які працюють в сфері протидії ВІЛ/СНІДу взяти участь у 

конкурсі заявок на реалізацію пілотних проектів у Києві, Полтаві та 

Харкові. 

Проекти мають на меті впровадження механізмів взаємодії міліції, 

громадських організацій та закладів охорони здоров'я на місцевому 

рівні для покращення доступу споживачів ін'єкційних наркотиків до програм профілактики та 

лікування ВІЛ. 

Заявки надсилати на електронну адресу: ukraine.grant.2014@unodc.org 

Deadline - 30 січня 2015 р. 

  

Посольство Німеччини в Україні 

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

2014__15.html 

Посольство надає фінансову підтримку п'ятьом мікропроектам, які 

спрямовані на поліпшення умов життя найбідніших верств населення. 

У 2014 році у співпраці з ініціативними громадами, які вносять свій 

власний внесок, в останні декілька місяців у громадських установах 

(наприклад, в школах, дитячих садках, будинках для пристарілих) 

встановлені зокрема потужні опалювальні системи і була підвищена 

енергоефективність будівель за рахунок встановлення нових вікон. 

Також і в 2015 році Посольство буде підтримувати проекти організацій/ установ шляхом участі у 

фінансуванні, якщо вони не мають змоги самостійно реалізувати свій проект. 

Організації/об'єднання/установи з Харківської, Дніпропетровської, Донецької, Луганської та 

Запорізької областей направляють свої заявки в Генеральне консульство Федеративної Республіки 

Німеччина. 

Максимальна сума гранту становить, як правило, 8000 євро. 

Deadline - 28 лютого 2015 р. 
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Фонду Роберта Боша 

«Коледж імені Карла Фрідріха Гьорделера «Good Governance» 

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

Оголошується набір 2015/2016 на участь у навчальній програмі Фонду. 

Програма пропонує підвищення кваліфікації у сфері публічного 

управління та реалізується у співпраці з Німецьким Товариством 

Зовнішньої Політики (DGAP). 

Брати участь у конкурсному відборі до програми можуть представники 

наступного покоління керівних кадрів з досвідом роботи, що працюють 

у публічних службах, урядових установах, неурядових організаціях та 

бізнес-структурах, які добре володіють німецькою мовою. 

Deadline - 2 березня 2015 р. 

 

 

Всеукраїнське об’єднання органів місцевого самоврядування 

«Асоціація міст України» 

http://www.auc.org.ua  

В рамках проекту USAID «Ініціатива захисту прав та представлення 

інтересів місцевого самоврядування в України» «Асоціація міст 

України» проводить тендери на розробку програм для дистанційного 

навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування 

1.«Управління комунальним майном», 2.«Фандрейзинг, підготовка та 

впровадження проектів МТД», 3.«Планування розвитку територіальної 

громади», 4.«Планування та управління фінансовими ресурсами 

територіальної громади», 5.«Юридичне забезпечення діяльності 

органів місцевого самоврядування», 6.«Енергоефективність в 

муніципальному секторі» 7.«Надання адміністративних послуг в 

муніципальному секторі» 8.«Місцеві ініціативи та залучення громадськості до здійснення місцевого 

самоврядування» які включатимуть: 

- навчальний посібник;  

- презентацію навчальної програми (Power Point);  

- відеоверсію лекції (технічний супровід забезпечується замовником).  

Цільова аудиторія: посадові особи місцевого самоврядування, депутати місцевих рад.  

Вимоги до учасників тендеру:  

- Практичний досвід розробки навчальних програм, посібників для самостійного навчання у 

сфері місцевого самоврядування або суміжних сферах;  

- Відповідна вища освіта у сфері, бажана наявність наукового ступеня, досвід науково-

дослідницької, аналітичної роботи та викладацької роботи, знання організації навчального 

процесу;  
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- Знання української мови;  

- Вітається практичний досвід роботи у відповідній сфері в органах місцевого самоврядування 

та/або державних органах.  

Надіслати свої пропозиції з позначкою назв навчальних програм на адресу електронної пошти 

olexandr@auc.org.ua., факсом (044) 486-28-78 або кур’єром за адресою: м. Київ, вул. 

Артема, 73, 11-й поверх. 

Контактна особа - Пономаренко Олександр Петрович, тел. 044-486 28 83 

Deadline - 4 лютого 2015 р. 
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