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ІНФОРМАЦІЯ 

про конкурси, проекти, гранти 
(жовтень — грудень 2017) 

 

Open Call на участь у перформансі 
Пам’ятник для Києва 
Термін подачі заявки: до 5 жовтня 2017 р. 

Фонд ІЗОЛЯЦІЯ запрошує мешканців Києва долучитися до хореографічного перформансу Пам'ятник 
для Києва у рамках проекту Суспільна угода. Разом із румунським художником і хореографом 
Мануелем Пелмушем усі охочі зможуть «збудувати» тимчасовий монумент на місці колишнього 
пам’ятника Леніну на бульварі Тараса Шевченка. 

За участь передбачено гонорар. Перформанс Мануеля Пелмуша Пам'ятник для Києва пропонує 
подивитися на місце колишнього пам'ятника Леніну як на (публічний) простір для трансформації. 

Детальніша інформація: https://goo.gl/BkFMFJ ; реєстрація: https://goo.gl/czUu5D.  

 

Фестиваль «Кіномаршрут»: прийом заявок 
Термін подачі заявки: до 5 жовтня 2017 р. 

Відкрито прийом заявок на ІІІ кіно-медіа фестиваль"Кіномаршрут". Для участі приймаються 
короткометражні фільми у категоріях: ігрове, документальне, анімація та експериментальне кіно 
(відеопоезія, музичне відео, арт-кіно ) в межах 20 хв. у три програми: Національна програма, Дитяча 
програма, Міжнародна програма. 

Реєстрація: https://goo.gl/33Jt9R,  деталі: http://kinomarshrut.wixsite.com/fest. 

 

Пошук волонтерів на Київський 

Інтернаціонал – Київська бієнале 2017  
Термін подачі заявки: до 8 жовтня 2017 року. 

Організатор: Центр візуальної культури (м. Київ). Київський Інтернаціонал – Київська бієнале 2017 
відбуватиметься у форматі міжнародного форуму мистецтва й знання, об’єднуючи мистецькі проекти та 
дискусійні майданчики в рамках інституційної співпраці.  

Приєднавшися до команди ви зможете:  долучитись до організації заходів у рамках Київської бієнале 
2017; отримати досвід роботи в прес-службі, гостьовій службі, виставковому відділі та в інших 
департаментах бієнале; за результатами волонтерської роботи, отримати рекомендацію від Центру 
візуальної культури; безкоштовно відвідувати заходи в рамках «Київського Інтернаціоналу», що будуть 
платними. 

Детальніша інформація: https://goo.gl/2scvzB .  
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Набір учасників в освітній програмі щодо 

механізмів участі громадян в прийнятті 
рішень на місцевому рівні 
Термін подачі заявки: до 9 жовтня 2017 р. 

Організатор: Фундація AgroChallenge, Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут ім.І.Сікорського», Науковий парк «Київська політехніка» та Інноваційна 
екосистема “Sikorsky запрошують взяти участь у ІV Конкурсі інноваційних проектів “AgroChallenge 
2017”. Конкурс проводиться в рамках VI Фестивалю інноваційних проектів «Sikorsky Challenge 2017». 

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

 

Набір до III Регіонального фестивалю 

ораторського мистецтва 
Термін подачі заявки: до 9 жовтня 2017 р. 

10 жовтня у Національному університеті «Острозька академія» відбудеться III Регіональний фестиваль 
ораторського мистецтва. До участі запрошуються учні 10-11 класів. Для участі у фестивалі необхідно 
підготувати промову на тему «Хто володіє інформацією – той володіє світом», тривалістю 5-7 хвилин. 

Детальніша інформація: https://goo.gl/9M4zhr . 

 

Гранти на Навчання в Міжнародних Школах UWC 
Термін подачі заявки: до 10 жовтня 2017 року. 

UWC (United World Colleges) – це глобальна освітня програма. Щоб стати учасником, потрібно бути 
учнем 10-11 класу, вік - 16-18 років на 10 вересня 2018 року й бути громадянином України. Перший тур: 
аплікаційна форма з двома  рекомендаційними листами та скайп-інтерв’ю .  

Детальніша інформація: https://goo.gl/xwSYPD ; реєстрація: https://uwc.fluidrevie

w.com.  

Конкурс статтей про фермерів 
Термін подачі заявки: до 10 жовтня 2017 р. 

«News Агро-Центр» оголошує конкурс статтей про успішних фермерів та унікальні ферми України. 
Авторам кращих трьох статтей ми підготували призовий фонд, а іншим учасникам – цінні подарунки. 
Тематика: Успішні фермери – люди, які змогли розпочати свій бізнес на селі, або продовжили його.  
Унікальні і цікаві ферми. Їх в Україні вдосталь, але на жаль, мало хто про них знає і ми хочемо це 
виправити. 

Детальніша інформація: https://goo.gl/F2WuSY . 
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Хакатон креативного підприємництва 
Термін подачі заявки: до 10 жовтня 2017 року. 

Проект «Visegrad Urban Creativity Clusters Network» розпочинає збір учасників першого Хакатону 
креативного підприємництва, який відбудеться 13-15 жовтня 2017 року у Національному університеті 
водного господарства та природокористування (Рівне, Україна). 

Для реєстрації необхідно до 10 жовтня 2017 р. заповнити форму на,  обравши квиток «Учасник». Із 
зареєстрованих учасників будуть сформовані команди, які за 48 годин нон-стоп роботи над своїм 
проектом пройдуть шлях від ідеї до прототипу.  Команди-переможці хакатону вирушать у творчу 
експедицію країнами Центральної Європи - Люблін, Краків, Злін, Братислава, Будапешт, Кошице, Львів. 

Реєстрація: https://goo.gl/46AKfL . Детальніше:  https://goo.gl/BhPvit . 

 

Відбір на тренінг «Посилення молодіжних 

громадських організацій з питань 

організаційного розвитку та менеджменту»  
Термін подачі заявки: до 12 жовтня 2017 р. 

Донецький молодіжний дебатний центр оголошує набір учасників на участь у тренінгу «Посилення 
молодіжних громадських організацій з питань організаційного розвитку та менеджменту», що 
відбудеться в м. Києві 25-27 жовтня 2017 року.  

Організатори покривають всі витрати, пов’язані з участю у тренінгу: транспортні – відшкодування 
вартості квитків автобусу, або потягу другого класу або купе при наявності оригіналів квитків; 
проживання, харчування та необхідні матеріали. 

Детальніша інформація: https://goo.gl/tDFRWP. 

 

Програма соціального підприємництва 
Термін подачі заявки: до 13 жовтня 2017 р. 

Українська Соціальна Академія оголошує набір на Програму соціального підприємництва. До участі 
запрошуються студенти останніх років навчання та соціальні підприємці-початківці.  

Найкраща команда отримає поїздку на конференцію в Європу, де зберуться кращі проекти з 5 країн 
Східної Європи. Програма соціального підприємництва реалізовуватиметься на 3 майданчиках: м. 
Тернопіль, м. Луцьк, м. Маріуполь.  Участь в програмі – безкоштовна. 

Детальніша інформація та реєстрація: https://goo.gl/iGKRVs. 
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Школа кампейнінгу зі зміни клімату та 

відновлюваної енергетики 
Термін подачі заявки: до 15 жовтня 2017 р. 

ГО «Українська молодіжна кліматична асоціація» запрошує до участі в Школі кампейнінгу в сфері зміни 
клімату та відновлюваної енергетики що відбудеться з 27 по 29 жовтня у мальовничому місці біля 
Львова.  

Участь у школі буде особливо цікавою для громадських активістів(-ок) які працюють в сферах зміни 
клімату, відновлюваної енергетики, захисту навколишнього середовища та урбаністики , які прагнуть 
створювати акції та кампанії з метою впливу на політичну владу та громадську думку. Набір учасників 
проводиться на конкурсній основі.  

Реєстрація: https://goo.gl/8sjk9F та детальніша інформація:  https://goo.gl/BhPvit.  

 

Ґрант від громадського ресторану Urban 

Space 100 
Термін подачі заявки: до 15 жовтня  2017 р. 

Ґрантова програма від громадського ресторану UrbanSpace 100 спрямована на підтримку 
некомерційних проектів з розвитку Івано-Франківська. Подаватися можуть некомерційні проекти, 
заповнені за формою, та які мають конкретний результат та цілі. Структура та етапи реалізації проекту 
мають бути чітко прописані у заявці.  

Детальніша інформація: https://goo.gl/V21h7W ; реєстрація: https://goo.gl/2E7RE2. 

 

Майстерність писати тексти 
Термін подачі заявки: до 17 жовтня 2017 року. 

Організатор: Finders - трансформаційний освітній проект, присвячений найактуальнішим питанням, 
дослідженням, практикам, проектам, технологіям і тенденціям, які змінюють звичну життя 
людини.  Написання текстів покращує роботу мозку, прокачує інтелект і пам'ять, допомагає вирішувати 
проблеми і генерувати нові ідеї. Як почати писати, прокачати свій стиль, зробити тексти легкими і 
приємними для читання?  

Детальніша інформація: http://join.ual.org.ua; реєстрація: https://goo.gl/i2Gp9M.   
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Стажування «Інноваційний навчальний заклад 21 

століття – досвід в рамках LLP моделі Єврокомісії» 
Термін подачі заявки: до 15 жовтня 2017 р. 

Фундація Central European Academy Studies and Certification (CEASC), Польща у співпраці з 
Університетом Суспільних наук (UNS), м. Лодзь, Польща оголошують набір учасників стажування.  

Формат навчання передбачає дистанційні та очні зустрічі, 180 години лекційних та практичних занять. 
Програма стажування завершується видачею Сертифікату про проходження закордонного стажування 
(180 год) від Унівеситету суспільних наук (UNS, Лодзь)  - Dyplom ukonczenia stazu miedzynarodowego. 
Тривалість стажування: жовтень - листопад 2017 року. (згідно графіку Модулів). артість участі : 2000 грн 
+ 280 Євро. 

Детальніша інформація: https://goo.gl/2M5qRe. 

 

 Конкурс для митців на участь у виставці 
«B POSITIVE» 
Термін подачі заявки: до 15 жовтня 2017 р. 

Американський дім оголошує конкурс для митців на участь у виставці «B POSITIVE». Роботи мають 
бути створені безпосередньо для проекту та стосуватись проблем ВІЛ/СНІД в Україні. Роботи 
відібраних кандидатів будуть представлені на фінальній виставці в Києві у галереї Американського 
дому 1 грудня 2017 — у Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Переможець отримає можливість 
провести персональну виставку в Американському домі 

Детальніша інформація: http://www.americahousekyiv.org/bpositive. 

 

Стипендійна програма GFPS для 

українських студентів 
Термін подачі заявки: до 15 жовтня 2017 р. 

Стипендійна програма для студентів українських вишів пропонує: щомісячну стипендію в розмірі 735 
євро; можливість провести семестр в університеті Німеччини на вибір;  

• допомога при зарахуванні в обраний університет; підтримка на місці через активну діяльність 
місцевих груп GFPS;  

• безкоштовна участь під час перебування у двох наукових і культурних семінарах, на початкута в 
кінці семестру. 

Детальніше: http://www.kiew.diplo.de/contentblob/911126/Daten/7293891/pdf_studium.pdf . 

Реєстрація: https://goo.gl/TBFZyJ .  
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Безкоштовна вища освіта для осіб з 
інвалідністю 
Термін подачі заявки: до 16 жовтня 2017 р. 

Академія праці, соціальних відносин і туризму (м.Київ) реалізує соціальний проект, завдяки якому є 
можливість отримати якісну та водночас безкоштовну вищу освіту для осіб, що мають інвалідність, за 
кошти Фонду соціального захисту інвалідів. Абітурієнтам пропонується заочна форма навчання за 
спеціальністю «ФІНАНСИ, банківська справа, страхування». 

Детальніша інформація та реєстрація: https://goo.gl/L1NWPw. 

 

Конкурс заявок у рамках програми 

«Відкриті двері»  
Термін подачі заявки: до 15 жовтня 2017 р. 

Національний Центр Культури у Варшаві оголошує конкурс на отримання піврічної стипендії у Польщі в 
рамках стипендіальної програми Міністра культури і національної спадщини Республіки Польща 
«GAUDE POLONIA».  Програма призначена для молодих митців і перекладачів польської літератури з 
країн Центрально-Східної Європи й триватиме у Польщі з 1 лютого до 31 липня 2018 року. Відбір 
стипендіатів відбудеться шляхом конкурсу. Від кандидатів вимагається володіння польською мовою. 

Детальніша інформація: http://www.nck.pl/gaude-polonia/317677-dokumenty-6. 

 

Реєстрація на змагання з медіа-права: North East 

Europe Rounds of Price media law moot court 

Термін подачі заявки: до 23 жовтня 2017 р. 

Організатор: Центр демократії та верховенства права спільно з Національним університетом “Києво-
Могилянська академія” і Kyiv-Mohyla Moot Court Society оголошує реєстрацію на другий Північно-
східний європейський раунд змагання з медіа-права Price media law moot court competition, що 
відбудеться з 15 по 17 грудня 2017 року у Києві. 

Детальніша інформація: https://goo.gl/B3nvtj. 

 

Конкурс з формування та підтримки 

континууму надання ВІЛ/ТБ-сервісів 
Термін подачі заявки: до 25 жовтня 2017 р. 

Благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» та Міжнародний 
благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» оголошують відкритий конкурс проектів на 2018 рік 
в рамках Запиту України до Глобального фонду на фінансування програми з протидії туберкульозу та 
ВІЛ-інфекції/СНІДу у 2018–2020. 

Детальніша інформація: https://goo.gl/Jd458F. 
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Всеукраїнський конкурс «Кращі ініціативи 

жінок України для економічного розвитку 

місцевих громад»  
Термін подачі заявки: до 1 листопада 2017 р. 

Європейська асамблея жінок-депутатів у партнерстві з Міжнародною амбасадою жінок-підприємців та 
Всеукраїнським об’єднанням жінок-депутатів, за фінансової підтримки Асоціації міст України, реалізує 
конкурс на кращі жіночі ініціативи в Україні, які стали вагомими для економічного розвитку місцевих 
громад (міст, селищ, районів).  

Переможці будуть визначені у 5 номінаціях. Автори 5 найкращих жіночих ініціатив будуть нагороджені 
тижневою навчальною поїздкою до Європейського Парламенту.  

Детальніша інформація: http://ccwea.org.ua. 

 

Інформаційна кампанія #РозкажиСвоюІсторію  
Термін подачі заявки: до 1 листопада 2017 р. 

Організатор: НГО Сучасна жінка», в рамках адвокаційної кампанії «Я жінка, і я хочу працювати» 
розпочинає акцію «Розкажи свою історію», мета якої  ― викриття випадків дискримінації жінок на ринку 

праці та висвітлення історій про жінок, які досягли успіху та реалізували свої мрії.  

Детальніша інформація: https://goo.gl/wVcSgG . 

 

Глобальний конкурс проектів в рамках 

Європейського інструменту з питань 

демократії та прав людини 
Термін подачі заявки: до 11 листопада 2017 р. 

Європейський Союз оголосив новий глобальний конкурс проектів в рамках Європейського інструменту з 
питань демократії та прав людини (EuropeAid/155232/DH/ACT/Multi). Цьогорічний конкурс спрямований 
на підтримку громадянського суспільства та правозахисників за такими напрямками: Підтримка 
правозахисників, які працюють з питань права на землю, прав корінних народів, включаючи в контексті 
насильницького захоплення землі та зміни клімату; Боротьба з позасудовими стратами та 
насильницькими зникненнями; Протидія примусовій праці та сучасному рабству; Підтримка і захист 
прав людей з інвалідністю; Підтримка свободи релігії або переконань. 

Детальніша інформація: https://goo.gl/PvxcmY . 

 



Випуск 4. 2017 

8 

 

Конкурс наукових і творчих робіт про 

голодомор від МОН України 
Термін подачі заявки: до 15 листопада 2017 р. 

Міністерство освіти і науки запрошує взяти участь у Міжнародному міждисциплінарному конкурсі 
наукових і творчих робіт імені Володимира Маняка і Лідії Коваленко. Тема конкурсу: «Голодомор 1932–
1933 рр. – геноцид Українського народу в приватних історіях і просторі культури». 

Конкурс проводиться в номінаціях: «Кращі творчі і дослідницькі роботи учнів 5–11 класів ЗНЗ»; «Кращі 
методичні розробки уроку/лекції та творчі роботи вчителів навчальних закладів та викладачів ВНЗ»; 
«Кращі творчі і дослідницькі роботи студентів, аспірантів, науковців (віком до 35 років)». 

Детальніша інформація: https://goo.gl/dE8drD. 

 

Конкурс заявок на «Проекти 

Європейського Співробітництва» 
Термін подачі заявки: до 22 листопада 2017 р. 

Конкурс подачі заявок на «Проекти Європейського Співробітництва» - один із каналів фінансування 
«Креативної Європи», що охоплює найбільшу частину бюджетних коштів в рамках підпрограми 
«Культура» і передбачає участь для найширшого спектру організацій культурного профілю з різних 
європейських країн та можливість їх співпраці за проектами міжкультурного співробітництва, а також 
інших творчих проектів. 

Детальніша інформація: http://creativeeurope.in.ua/?p=6601. 

 

Ecce Homo. Виставка, присвячена 

Митрополиту Андрею Шептицькому 
Тривалість: 10.09.2017 ― 10 грудня2017р. 

Головна ідея виставки Центру Шептицького полягає у наближенні митрополита Андрея Шептицького до 
нашого сучасника та відкрити його постать світу двадцять першого сторіччя. Це буде мультимедійна 
виставка, що поєднає відеоарт з сучасною хоровою та електронною музикою, фотоколажі та інсталяції. 

Ця виставка стала комплексним художнім проектом, над яким працювали відомі фахівці: історик та 
дослідниця спадщини Шептицького Ліліана Гентош, художники Сергій Петлюк та Влодко Кауфман, 
композитор Святослав Луньов, директор Центру Олег Яськів. 

Детальніша інформація: https://goo.gl/BafXAd. 
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Ґрантова програма підтримки ініціатив 

переселенців 
Термін подачі заявки: до 15 грудня 2017 р. 

КримСОС і Агентство ООН у справах біженців продовжують грантову програму допомогти 
волонтерським ініціативам переселенців в самостійному вирішенні їх проблем, захисту їх прав і свобод. 
Для участі у грантовій програмі необхідно заповнити заявку та надіслати її на e-mail: 
community@krymsos.com.  Для довідок пишіть на e-mail:community@krymsos.com чи телефонуйте: (095) 
031-53-97, (063) 073-16-19, (096) 684-88-47 (понеділок – п'ятниця 10:00 до 19:00). 

Детальніша інформація: https://goo.gl/GFfWo7. 

 

Ґранти на дослідження та наукові подорожі від 

Shevchenko Scientific Society, США 
Термін подачі заявки: 01 березня 2018р. 

Наукове товариство ім. Т. Шевченка в Сполучених Штатах Америки буде виділяти гранти протягом 
2017-2018 років у таких категоріях: науково-дослідні гранти, гранти на поїздках на конференції та 
гранти на дисертаційні дослідження.  

Детальніша інформація: https://goo.gl/69YkMc. 

 

Акція «Осетер викликає підмогу» 
Організатор: Український благодійний фонд Happy Paw спільно з Всесвітнім фондом природи (WWF). В 
рамках проекту на сайті можна буде пройти тест, складений фахівцями WWF і фонду Happy Paw. Той, 
хто правильно відповість на питання, зможе отримати іграшку і сертифікат на фіксовану суму, 
призначену для допомоги тваринам - підопічного можна буде самостійно вибрати на сайті WWF або 
фонду Happy Paw.  

Детальніша інформація: http://zovosetra.com.ua. 

 

Волонтери для розвитку освітнього 

проекту 
Компанія European Education First шукає волонтерів для розвитку освітнього порталу: авторів статей, 
журналістів, графічних дизайнерів та всіх, кому не байдужа європейська освіта й мандрування. Знання 
іноземних мов, бажання розвиватися та знайомитися з цікавими людьми вітається. 

Детальніша інформація: europeaneducationfirst@gmail.com;  

https://www.facebook.com/europeaneducationfirst  
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Волонтери в «Інститут Сковороди» 
Волонтерський проект «Інститут Сковороди» шукає нових учасників у свою команду. Проект 
реалізується в Києві — у форматі Українського розмовного клубу та організації різних культурних 
заходів для іноземців, що проживають чи приїжджають до України. У майбутньому ми плануємо 
залучати чи створювати якомога більше українських культурних центрів або хоча б осередків і 
розвивати мову та культуру по всьому світу.  

Тому працюємо у форматі курсів та розмовних клубів, онлайн розсилки для охочих, індивідуальних 
консультацій для охочих вивчати мову, плануємо створювати відео та аудіо матеріали, готуємо до 
видання матеріал підручника вивчення української мови (українсько-англійська версія). 

Детальніша інформація: http://skovorodainst.com.ua/volonteram. 

 

Тест на знання про децентралізацію 
Добірку тестів, які допомагають перевірити свої знання з теми децентралізації, створили експерти 
громадської організації «Прес-клуб реформ» у рамках проекту «Регіональні голоси за 
децентралізацію», що його підтримує Фонд розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. 

Пропонована серія тестів, які можна пройти і перевірити себе на знання нюансів децентралізації, а 
також дізнатися про цю реформу чимало нового. Також на сайті «Прес-клубу реформ» тести можна 
завантажити у форматі .pdf.  

Детальніша інформація: http://kirovohradpressclub.org/-tests. 
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