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 09.06.2017 р.
Гранти від проекту USAID «Підтримка аграрного і сільського
розвитку» на розбудову спроможності галузевих асоціацій і
громадських об’єднань аграрного сектору

1
Мета:

Учасники:

У межах цієї програми галузевим асоціаціям і громадським об’єднанням АПК будуть
надані до 10 грантів на виконання таких робіт із розвитку їх спроможності:
- 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.
- Організація і проведення обговорення підготовлених матеріалів на засіданнях
Громадської ради при Міністерстві аграрної політики та продовольства України.
- Проведення інших заходів з розвитку аналітичного потенціалу асоціацій,
необхідного для проведення аналізу і досліджень з питань роботи галузі.
Галузеві Асоціації та ГО

Дедлайн:

12 червня 2017 року

Сума гранту:

Визначається індивідуально

Сайт:

http://gurt.org.ua/news/grants/38410/

Конкурс «Громадська синергія: посилення участі громадськості в
євроінтеграційних реформах»

2
Мета:

Посилення участі громадськості в реалізації євроінтеграційних реформ, активізацію
членів Платформ до скоординованих дій щодо участі у виконанні пріоритетів Угоди
про асоціацію, ініціативи Східного партнерства та розвитку потенціалу Платформ.

Учасники:

Громадські об’єднання, бізнес-асоціації, організації роботодавців та професійні спілки,
зареєстровані відповідно до українського законодавства як неприбуткові або благодійні
організації, які є членами (учасниками) Платформ та/або їхніх робочих груп.

Дедлайн:

15 червня 2017 року

Сума гранту:

Мінімальний розмір гранту – 100 000 грн.
Максимальний розмір гранту – 350 000 грн.
Оптимальний розмір гранту – 200 000 - 250 000 грн.
Загальний бюджет конкурсу – 1 156 166 грн.
http://gurt.org.ua/news/grants/38152/

Сайт:

Гранти від Національного фонду підтримки демократії для зміцнення
громадянського суспільства

3
Мета:

Учасники:

Фонд підтримує проекти, які сприяють демократичним перетворенням та побудові
громадянського суспільства в Україні.
Неприбуткові та неурядові організації

Дедлайн:
16 червня 2017 року
Сума гранту:

50 000 доларів

Сайт:

http://gurt.org.ua/news/grants/38793/

Проект Ради Європи оголосив конкурс для отримання грантів,
спрямованих на сприяння об’єднанню та співробітництву, підвищення
якості муніципальних послуг

4
Мета:

Гранти спрямовані на фінансування проектів , що сприятимуть об’єднанню та
співробітництву, підвищенню якості муніципальних послуг.

Учасники:

Неурядові та неприбуткові громадські організації, зареєстровані відповідно до чинного
законодавства з правом здійснювати діяльність на етапах проекту.

Дедлайн:

21 червня 2017 року

Сума гранту:

-UAH 3,250,000.00
- UAH 2,000,000.00
- UAH 1,400,000.00

Сайт:

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5725
Гранти на впровадження плану дій зі сталого енергетичного розвитку

5

Мета:

Європейська комісія оголошує конкурс грантів для підтримки розробки та
впровадження «Плану дій зі сталого енергетичного розвитку» у громадах. Мето є
сприяння досягненню і реалізації більш стійкої місцевої енергетичної політики.

Учасники:

Юридичні особи, некомерційні. Місцеві органи влади, які підписали угоду мерів.

Дедлайн:

30 червня 2017 року

Сума гранту:

Від EUR 500 000 до EUR 1500 000.

Сайт:

http://gurt.org.ua/news/grants/38468/

Фонд «Відродження» оголошує конкурс малих грантів до Всесвітнього
дня паліативної допомоги

6
Мета:

Учасники:

Мета конкурсу – підтримати ініціативи громадських організацій до Всесвітнього дня
паліативної допомоги у 2017 році, що відзначається у другу суботу жовтня, спрямовані
на покращення поінформованості суспільства щодо прав людини на отримання якісної
паліативної допомоги та адекватного знеболення всіма категоріями населення.
Громадські організації, благодійні фонди, ініціативні групи, які працюють у сфері
паліативної допомоги в Україні.

Дедлайн:

30 червня 2017 року

Сума гранту:

Загальний бюджет конкурсу — 814 500 грн.
Максимальний розмір гранту — 80 000 грн.

Сайт:

http://gurt.org.ua/news/grants/38973/

Грантова підтримка ініціатив зі сприяння зайнятості та
підприємницької діяльності молоді

7
Мета:

Учасники:

Європейська політика сусідства приймає пропозиції на отримання грантів з метою
сприяння зайнятості та активної участі молоді в житті суспільства і економіки, шляхом
розвитку навичок, необхідних на ринку праці і підтримуючи їх у становленні лідерів і
підприємців, полегшуючи пошук нових професійних можливостей.
Молоді чоловіки та жінки. Лідери та підприємці. Молодь, що має ідеї для
підприємництва та хоче ним займатися.

Дедлайн:

11 липня 2017 року

Сума гранту:

Від 750 000 до 150 000 євро

Сайт:

http://gurt.org.ua/news/grants/38749/

Фундація AgroChallenge запрошує взяти участь у ІV Конкурсі
інноваційних проектів “AgroChallenge 2017“

8
Мета:

Учасники:

Дедлайн:

Фундація AgroChallenge, Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут ім.І.Сікорського», Науковий парк «Київська політехніка» та
Інноваційна екосистема “Sikorsky Challenge”
Запрошують взяти участь у ІV Конкурсі інноваційних проектів “AgroChallenge 2017”
Конкурс проводиться в рамках VI Фестивалю інноваційних проектів «Sikorsky
Challenge 2017»
- фермери, які вирішили проблему у своєму господарстві в інноваційний спосіб;
- науковці, що мають інноваційну розробку в агросфері, але не знають, як її
монетизувати;
- розробники, які створили прототип інноваційного продукту для
сільськогосподарської сфери,
15 липня 2017 року

Сума гранту:

Визначається індивідуально

Сайт:

http://agrochallenge.com.ua/view.php?id=5

Шоста хвиля конкурсу «Громадськість за проєвропейські зміни в
Україні»

9
Мета:

Учасники:

Дедлайн:

Посилення підтримки та тиску громадськості на здійснення проєвропейських реформ в
Україні шляхом розширення участі та залучення широкого кола організацій
громадянського суспільства з регіонів у обговорення тем, пов’язаних із ЄС, моніторинг
та адвокацію впровадження Угоди про асоціацію Україна-ЄС.
До участі у конкурсі запрошуються неприбуткові організації громадянського
суспільства, які мають:
• статус неприбутковості та офіційно зареєстровані в Україні не менше 1 року;
• спроможність впроваджувати грантові проекти та звітуватися за ними (включаючи
фінансове звітування).
Досвід практичної роботи у сфері запропонованого проекту буде конкурентною
перевагою. Вітається здійснення проектної діяльності у співпраці з іншими
регіональними громадськими організаціями, організаціями аналітичного, експертного
спрямування, ЗМІ (у тому числі з інших областей України).
Програма не надає грантів політичним партіям, релігійним громадам та пов’язаним із
ними ОГС.
31 липня 2017 року

Сума гранту:
Оптималний розмір гранту :
300 000 – 500 000 грн
Сайт:

http://www.ier.com.ua/ua/Grants?pid=5336

Малі гранти на підтримку культурних та освітніх проектів від
Посольства США

10
Мета:

Учасники:

У 2017 році США та Україна відзначатимуть 25-у річницю встановлення
дипломатичних відносин між двома країнами. Протягом наступного року Посольство
США планує провести низку культурних та освітніх заходів, що мають на меті
відсвяткувати багату на події історію співпраці між народами двох країн, висвітлити
важливі спільні історії успіху, а також надати можливість народам двох країн уявити,
як саме вони працюватимуть разом протягом наступних 25-и років задля розвитку,
зміцнення та розширення взаємовідносин між США та Україною.
Українські та американські фізичні особи або організації, що мають статус
недержавних і неприбуткових, можуть взяти участь у цій програмі.

Дедлайн:

01 вересня 2016 р.

Сума гранту:

8000 $ для приватних осіб та 25000 дол. США для організацій

Сайт:

http://gurt.org.ua/news/grants/36049/

Гранти для молодіжних НУО від EYF
11
Мета:

Учасники:

Європейська молодіжна фундація забезпечує підтримку та надання фондів для
молодіжної діяльності, що популяризують права людини, демократію, толерантність і
солідарність. Це надає молоді можливість голосу в політичному та демократичному
житті, а також необхідні знаряддя для ефективного функціонування у сучасному
суспільстві. Проекти повинні бути спрямовані на:
зміцнення миру і співробітництва;
сприйння тіснішій співпраці та взаєморозумінню між молоддю;
заохочення обміну інформацією;
стимул взаємодопомоги.
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.

Дедлайн:

1 жовтня 2017 року

Сума гранту:

Щороку ЄМФ, що базується в Страсбурзькому Європейському Молодіжному Центрі
Ради Європи, виділяє близько 3 млн. євро для молодіжних проектів.

Сайт:

http://gurt.org.ua/news/grants/38660/
Можливість отримати грант від Європейського фонду підтримки
демократії
(The European Endowment for Democracy (EED)

12
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/

Європейська молодіжна фундація (EYF) надає гранти для НУО
13
Мета:

Учасники:

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.
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:

Сайт:

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.
http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/home

Гранти від Фонду Джона і Кетрін Макартур
14
Мета:

Учасники:

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.
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/

Програма кредитування соціальних підприємств від WNISEF
15
Мета:

Учасники:

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.
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

Competiveness of Small and Medium Enterprises (COSME) – європейська
програма підтримки малого та середнього бізнесу

16
Мета:

Учасники:

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.
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

Гранти з організаційного розвитку ОГС
17
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

Дедлайн:
Протягом року
Сума гранту:
До 7 000 доларів
Сайт:

http://cd-platform.org/publications/1284-granti-z-organizatsijnogo-rozvitku-ogs

Посольство США в Україні.
Фонд розвитку українських ЗМІ

18
Мета:

Учасники:

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
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

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

19
Мета:

Учасники:

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
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

Грант від Глобального інноваційного фонду на підтримку соціальних
інновацій

20
Мета:

Учасники:

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.

Дедлайн:
Немає
Сума гранту:
від 50 000 до 15 000 000 доларів
Сайт:
http://www.globalinnovation.fund

The ABILIS Foundation. Фінансування організацій у справах людей з
обмеженими можливостями

21
Мета:

Учасники:

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.
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
Сайт:

http://goo.gl/I1Y8z5

The Coca-Cola Foundation.
Community Support Opportunity

22
Мета:

Учасники:

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.
Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО)

Дедлайн:

Немає

Сума гранту:
Необмежено

Сайт:
http://goo.gl/Zd3rz8

Фонд Ч. Ст. Мотта.
Громадянське суспільство

23
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

Уряд Нідерландів.
Фонд захисту людських прав. Малі гранти

24
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)
Дедлайн:
Протягом року
Сума гранту:
Максимальний розмір гранту – EUR 499,000
Сайт:
https://www.government.nl/

Європейський фонд за демократію. Підтримка демократичних процесів

25
Мета:

Учасники:

Підтримка інноваційних локальний організацій, що працюють з вразливими групами
дітей. Сфери інтересів: жертви торгівлі дітьми, діти-біженці, дитяча робоча сила; молодь
та підлітки (вразливі групи); професійно-технічна і початкова освіта; ВІЛ/СНІД;
Інваліди.
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.
Дедлайн:
Лист зацікавленості можна надсилати протягом усього року
Сума гранту:

від $25,000 дo $75,000

Сайт:

http://www.globalfundforchildren.org/

Європейська молодіжна фундація. Грант для неурядових організацій

26
Мета:

Учасники:

Дедлайн:

Мета спрямована на соціальні зміни, які залучають молодь на місцевому рівні.
Діяльність за проектом повинна мати чіткі зв'язки або вплив на місцевому рівні.
Повинні бути розроблені на місцевому, регіональному або національному рівні (тобто
міжнародні громадські організації не можуть подаватись на отримання гранту).
Неурядові організації (НУО), діяльність яких направлена на роботу з молоддю віком 1530 років.
30 червня 2017 р.
31 грудня 2017 р.

Сума гранту:
Максимальна сума гранту – 10 000 євро.
Сайт:

http://goo.gl/i98ksH

Конференції, гранти на навчання конкурси, тренінги
Стипендія для молодих українських лідерів від WNISEF

1
Мета:

Молоді талановиті лідери з України та Молдови, які вступили на одну з 50 кращих
програм MBA в США, мають можливість отримати стипендійну програму SEED Grant
від WNISEF. Мета цієї програми – знявши або знівелювавши фінансові
перешкоди, відкрити доступ молодим талановитим менеджерам з України до кращих
знань в діловій сфері у США за умови готовності стипендіатів повернутися після
навчання на батьківщину і інвестувати свої таланти у свою рідну країну. Стипендія
надається тим вихідцям з України, кого вже зарахували на одну з 50 кращих
програм MBA. Кандидати мають право на отримання SEED Grant, якщо вони
погоджуються повернутися після навчання в Україну, щоб жити та працювати тут
щонайменше на 3 роки, інвестуючи свої знання, вміння та навички у трансформацію
своєї країни.

Дедлайн:

-Фінансування:
Програма покриває до 100% плати за навчання студента.

Сайт:

2

http://seedgrant.wnisef.org/

Програма стажувань від Atlas Corps
Мета:

Учасники:

Дедлайн:

Місія полягає в тому, щоб вирішувати найважливіші соціальні проблеми шляхом
навчання лідерів, зміцнення організацій, а також просування інновацій через
міжнародне спілкування кваліфікованих професіоналів неприбуткового сектору.
Вимоги для участі в стажуванні від Atlas Corps:
Два і більше років відповідного досвіду роботи;
Ступінь бакалавра або його еквівалент;
Володіння англійською мовою (розмовна, письмова, читання);
Вік 35 років або молодше;
Згода працювати в іншій країні;
Прагнення повернутися на батьківщину після 12-18 місяців стажування;
Згода жити на базову стипендію, яка покриває лише продукти харчування, проживання
і місцевий транспорт.
19 червня 2017 року

Сума гранту:

Стажування від Аtlas Corps, як правило, триває 12-18 місяців. Стажери працюють
повний робочий день у приймаючих організаціях, розвивають лідерські навички та
вивчають кращі некомерційні практики в рамках професійної серії розвитку Atlas
Corps Global Leadership Lab та можливостей нетворкінгу з іншими стипендіатами, які є
професіоналами в НУО з усього світу.
Ця стипендія включає в себе медичне страхування, реєстрацію на Atlas Corps Global
Leadership Lab, витрати на переліт та візове оформлення, а також стипендію для
покриття основних витрат (харчування, місцевий транспорт, проживання).

Сайт:

https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-stazhuvan-vid-atlas-corps
Безкоштовна вища освіта для осіб з вадами слуху

3

Мета:

Учасники:

Дедлайн:

Академія праці, соціальних відносин і туризму (м.Київ) вже рік реалізує соціальний
проект, завдяки якому є можливість отримати якісну та водночас безкоштовну вищу
освіту для осіб, що мають інвалідність по слуху, за кошти Фонду соціального захисту
інвалідів.
ВИМОГИ ДО АБІТУРІЄНТІВ:
1) Наявність інвалідності по слуху (офіційно визнаної) з можливістю навчання у
вищих навчальних закладах (підтверджується відповідним записом/відміткою в
індивідуальній програмі реабілітації);
2) Реєстрація у Києві (для іногородніх студентів є можливість реєстрації у Академії на
час навчання);
3) бажання навчатися.
20 липня 2017 року

Сума гранту:

Можливості для навчання:
1) Отримати Диплом БАКАЛАВРА та вступити одразу на 1 КУРС НАВЧАННЯ – можуть особи, що
мають атестат про повну загальну середню освіту та три сертифікати ЗНО (Українська мова та
література, два на вибір: Математика, Історія України або географія, Історія України, Іноземна
мова);
2) Отримати Диплом БАКАЛАВРА та вступити одразу на 2 КУРС НАВЧАННЯ – можуть особи, що
мають диплом молодшого спеціаліста будь-якої спеціальності;
3) Отримати Диплом БАКАЛАВРА та вступити одразу на 3 КУРС НАВЧАННЯ – можуть особи, що
мають диплом молодшого спеціаліста економічних спеціальностей (облік і аудит, фінанси,
економіка підприємства та деякі інші);
4) Отримати Диплом МАГІСТРА за 1,5 роки можуть всі, хто має диплом бакалавра, спеціаліста,
магістра будь-якої спеціальності.

Сайт:

http://gurt.org.ua/news/grants/38789/

Стипендії Фонду Фріца Тіссена для молодих науковців

4
Мета:

Учасники:

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.
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

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

