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ІНФОРМАЦІЯ 

про конкурси, проекти, гранти 
(квітень — червень, 2019) 

 

Конкурс ідей для партнерства в ініціативі 

«КУЛЬТУРА. СПІЛЬНОТА»  
Термін подачі заявки: до 1 квітня 2019 р. 

Міжнародний фонд «Відродження» оголошує конкурс ідей для партнерства у краудфандинговій 
ініціативі «Культура. Спільнота». Пріоритет цього конкурсу – підтримка культурницьких ініціатив, які 
допомагають знайти порозуміння у суспільстві, залучають людей з різних середовищ та регіонів. У 
конкурсі можуть брати участь організації з усіх регіонів України. 

Фонд фінансує проект громадської організації у сумі, яка дорівнює зібраній шляхом краудфандингу 
(але не більшій, ніж мета кампанії). Максимальна сума, яку Фонд дофінансовуватиме у межах цієї 
ініціативи, становить 150 000 гривень. 

Детальніша інформація та заявка : https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-idej-

dlya-partnerstva-u-kraudfandinhovij-initsiatyvi-kultura-spilnota  

 

Конкурс поезії та пісенної лірики 

«ГОЛОСИ СЕВАМИ» | Київ 
Термін подачі заявки: до 1 квітня 2019 р. 

Організатор: Літоб'єднання Sevama. Переможці конкурсу виступають у фіналі Sevama fest 25 травня 
2019 року (субота). Номінації конкурсу: «Поезія», «Пісня». Конкурсанти надсилають по 3 нові 
неопубліковані досі твори українською мовою із поміткою назви номінації, фото та біографію. Конкурс 
проводиться онлайн шляхом відбору кращих творів. У день фестивалю, під час репетиції, оцінюється 
виконавча майстерність фіналістів і найкращі включаються у програму фестивалю. 

Подія у Facebook: https://www.facebook.com/events/527065187760149.  

 

ІІ конкурс оповідань «PROМИНУЛЕ» 
Термін подачі заявки: до 4 квітня 2019 р. 

Організатори: Видавництво «Темпора» і Літакцент. Жанр конкурсних робіт: історичні оповідання, що 
раніше не були надруковані чи оприлюднені (зокрема через Інтернет). Тема конкурсу: Українська  
еліта у ХІХ столітті. Мова: українська. Обсяг: 10-25 тис. друкованих знаків із пробілами. Взяти участь 
у конкурсі може будь-хто, незалежно від віку, громадянства та наявності чи відсутності попередніх 
публікацій. 

Сторінка конкурсу у Facebook: https://www.facebook.com/ProMynule. 

https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-idej-dlya-partnerstva-u-kraudfandinhovij-initsiatyvi-kultura-spilnota
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-idej-dlya-partnerstva-u-kraudfandinhovij-initsiatyvi-kultura-spilnota
https://www.facebook.com/ProMynule
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Конференція «Фаховий і художній 

переклад» | Київ 
Дата проведення: до 5-6 квітня 2019 р. 

Організатор: Національний авіаційний університет. До участі у конференції запрошуються науковці, 
науково-педагогічні працівники вишів, аспіранти, магістранти, перекладачі-практики. Тематика 
конференції охоплює різноманітні аспекти теорії та практики перекладу, підготовки фахівців із 
перекладу.  

Подія у Facebook: https://www.facebook.com/events/466991770458814. 

 

II Літературний конкурс малої прози 

ім. Івана Чендея  
Термін подачі заявки: до 7 квітня 2019 р. 

Організатор: Міжнародний благодійний фонд «Імені Івана Чендея».  До участі в конкурсі 
приймаються не публіковані раніше твори українською мовою обсягом до 20 тисяч знаків. Конкурс 
проводиться у двох номінаціях:  1) Мала проза (вільна тема); 2) Чендеєзнавство (стаття, відгук, есе). 
До участі у конкурсі у кожній номінації можна подавати лише один твір. 

Детальніша інформація та заявка : https://litcentr.in.ua/news/2019-04-07-9658 . 

 

Харківська літературна резиденція – 2019  

Термін подачі заявки: до 8 квітня 2019 р. 

Організатори: Український ПЕН та Харківська обласна адміністрація. Учасниками резиденції можуть 
стати українські прозаїки та перекладачі, а також закордонні прозаїки, котрі мають на момент 
подання заявки не менше 3 надрукованих книжок. Першою резиденткою, яка отримала змогу 
протягом місяця жити і працювати в Харкові, стала письменниця і перекладачка Люба-Параскевія 
Стринадюк.    

Детальніша інформація та заявка : https://litcentr.in.ua/news/2019-04-08-9973.  

 

V конкурс Фестивалю буктрейлерів 

«Book fashion» | Київ 
Термін подачі заявки: до 10 квітня 2019 р. 

Організатори: Київський університет імені Бориса Грінченка, Кафедра видавничої справи Інституту 
журналістики. Мета фестивалю – популяризація читання, привернення уваги читача до новинок 
книжкового ринку. У конкурсі можуть брати участь студенти вищих навчальних закладів, 
старшокласники (10–11 клас), учні молодшої та середньої школи (3–9 клас). Конкурс відбувається у 
кожній віковій категорії окремо. Участь безкоштовна.  

Детальніша інформація та заявка : http://ij.kubg.edu.ua/struktura/kafedry/2016-06-

23-13-41-26/anonsy.html.  

https://www.facebook.com/events/466991770458814
https://litcentr.in.ua/news/2019-04-07-9658
https://litcentr.in.ua/news/2019-04-08-9973
http://ij.kubg.edu.ua/struktura/kafedry/2016-06-23-13-41-26/anonsy.html
http://ij.kubg.edu.ua/struktura/kafedry/2016-06-23-13-41-26/anonsy.html
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ҐРАНТИ МІЖНАРОДНОЇ МОБІЛЬНОСТІ 
Термін подачі заявки: до 11 квітня 2019 р. 

Організатор: Програма Culture Bridges. Заключний шостий конкурс Culture Bridges на фінансування 
міжнародної мобільності полягає у сприянні професійному розвитку фахівців сектору культури та 
креативних індустрій та налагодженні партнерств між Україною та ЄС.  

Апліканти можуть подати заявку на навчальні поїздки, стажування, резиденції, програми 
професійного розвитку або зустрічі з партнерами у країнах ЄС та навпаки (тобто, на поїздки з ЄС до 
України) 

Детальніша інформація та заявка : http://www.culturebridges.eu/international-

mobility-grants . 

 

Конкурс Ukrainian Young Book Design 

Awards — 2019 | Київ 

Термін подачі заявки: до 14 квітня 2019 р. 

Організатори: Видавництво «Основи», дизайн-студія Hooga.design. Учасником конкурсу може стати 
кожен охочий віком 14-30 років. Щоб стати учасником, потрібно подати онлайн-заявку. У конкурсі є 4 
номінації: Візуальна концепція (судді оцінюватимуть візуальну концепцію цілої книжки). Макет і 
верстка. Серія ілюстрацій. Обкладинка. 

Детальніша інформація та заявка : http://youngbookdesign.com . 

 

Конкурс карикатур про вибори 

«АНТИЛОКШИНА-2» 
Термін подачі заявки: до 14 квітня 2019 р. 
Організатор: Громадська організація «Детектор медіа» оголошує конкурс карикатур про 
передвиборчі маніпуляції. Участь у конкурсі можуть брати автори віком від 12 років. Кожен учасник 
або учасниця можуть надіслати лише одну роботу. До розгляду беруться лише унікальні роботи, які 
ще не брали участі в конкурсах, не були опубліковані і використані в комерційних цілях. 

Детальніша інформація та заявка : https://www.prostir.ua/?grants=detektor-media-

oholoshuje-konkurs-karykatur-pro-vybory . 

 

ІІ літературний конкурс від «КМ-Букс»  
Термін подачі заявки: до 15 квітня 2019 р. 

Організатор конкурсу ТОВ «Видавнича група КМ-Букс». Мета конкурсу – пошук нових імен в 
українській літературі та популяризація читання сучасної української літератури. Учасників, якими 
можуть стати як і відомі письменники так і дебютанти незалежно від віку чи громадянства. Рукописи 
та синопсис приймаються виключно українською мовою.  

Детальніша інформація та заявка :  https://litcentr.in.ua/news/2019-04-15-9728.  

http://www.culturebridges.eu/international-mobility-grants
http://www.culturebridges.eu/international-mobility-grants
http://youngbookdesign.com/
https://www.prostir.ua/?grants=detektor-media-oholoshuje-konkurs-karykatur-pro-vybory
https://www.prostir.ua/?grants=detektor-media-oholoshuje-konkurs-karykatur-pro-vybory
https://litcentr.in.ua/news/2019-04-15-9728


Випуск 2. 2019 

4 
 

 

VІІ Міжнародний конкурс 

«КАЗКА СЬОГОДНІ» | Україна — Німеччина 
Термін подачі заявки: до 15 квітня 2019 р. 

Організатори: Генріх Дік, товариство Farben der Kunst (Німеччина), Джаміля Гергенредер (Назирова), 
художник, педагог (Німеччина), Михайло Каменюк, громадська культурологічна організація «Русалка 
Дністровая» (Україна), Вадим Вітковський, підприємство «Видавничий центр» (Україна). 

На конкурс приймаються казки і фотографії авторів незалежно від їх віку, місця проживання в Україні 
та Німеччині, національності, визнання та віросповідання. На конкурс не приймаються твори, 
відзначені в будь-яких інших конкурсах, а також ті, котрі містять політичну і релігійну пропаганду, 
неправдиву інформацію, заклики до національного розбрату, ненормативну лексику та порушують 
авторське право. 

Детальніша інформація та заявка :  https://litcentr.in.ua/news/2019-04-15-9632.  

 

Всеукраїнський конкурс есе «ЗДОРОВ’Я. 

ВИБІР КОЖНОГО» для старшокласників  
Термін подачі заявки: до 10 квітня 2019 р. 

Організатор: Громадська організація «Здорове людство». На конкурс приймаються авторські 
оригінальні есе українською мовою на тему «Здоров’я. Вибір кожного». Крім роботи необхідно 
надіслати лист про себе.  

Автори найкращих робіт на думку журі отримають призи та можливість побачити свої твори на 
Інтернет-ресурсах із великою аудиторією читачів, а навчальні заклади переможців отримають 
відзнаки. 

Детальніша інформація : https://drive.google.com/file/d/1pKNyeGtbkrlytBHYhMH-

1UTarbSDkwmU/view . 

 

Конкурс мікрогрантів «Україна  

ПОЧИНАЄТЬСЯ З ТЕБЕ»  
Термін подачі заявки: до 16 квітня 2019 р. 

Метою даного конкурсу є розвиток лідерського потенціалу та навичок проектного менеджменту 
молодих людей, а також підтримка місцевих ініціатив, спрямованих на згуртування та активізацію 
громади, розбудову суспільного діалогу, залучення молоді до суспільних процесів, пропагування 
активного способу життя.  

До участі у конкурсі запрошуються молоді люди віком 16-30 років: молодіжні лідери, учні, студенти, 
активісти, члени громадських організацій, митці, журналісти, викладачі, підприємці, та інші. 

Детальніша інформація : 
https://drive.google.com/file/d/1GLkKUnqnKGMBijQExu3ZQ7Gp3_3O6aNe/view. 

  

https://litcentr.in.ua/news/2019-04-15-9632
https://drive.google.com/file/d/1pKNyeGtbkrlytBHYhMH-1UTarbSDkwmU/view
https://drive.google.com/file/d/1pKNyeGtbkrlytBHYhMH-1UTarbSDkwmU/view
https://drive.google.com/file/d/1GLkKUnqnKGMBijQExu3ZQ7Gp3_3O6aNe/view
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Фотоконкурс 

«ВЕСНЯНЕ ПРОБУДЖЕННЯ КАРПАТ» 
Термін подачі заявки: до 19 квітня 2019 р. 

Організатор: Асоціація органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна». На 
конкурс приймаються авторські фотографії, присвячені тематиці весни у Карпатах, із зазначенням 
назви фото та місця зйомки. Роботи учасників конкурсу будуть розміщуватись на сайті Асоціації 
http://ekarpaty.com/. Переможці конкурсу будуть визначені за результатами інтернет-голосування. 

Детальніша інформація та заявка : https://www.prostir.ua/?grants=fotokonkurs-

vesnyane-probudzhennya-karpat . 

 

18-й Книжковий ярмарок 

«МЕДВІН: Книжковий світ» | Київ  
Дата проведення: 19 квітня 2019 р. 

18-й міжнародний книжковий ярмарок «МЕДВІН: Книжковий світ» пройде в НСК «Олімпійський» вул. 
Велика Васильківська, 55. Вхід – вільний. Заявки на участь приймаються: valery@medvin.kiev.ua. 

Подія у Facebook: https://www.facebook.com/events/788216651536493. 

 

Стипендія на участь у Європейському 

Форумі Альпбах 
Термін подачі заявки: до 21 квітня 2019 р. 

Організатор: ГО «КІГА». Щорічна Стипендіальна програма громадської організації «Київська 
ініціативна група Альпбаха» на участь у Європейському Форумі Альпбах у 2019 році. До участі 
запрошуються громадяни України віком від 18 до 30 років включно; студенти, випускники, науковці, 
аспіранти, молоді спеціалісти, представники інститутів громадянського суспільства; володіють 
англійською мовою (не нижче B2). 

Детальніша інформація та заявка : https://www.ukraine-alpbach.org. 

 

Конкурс «МИ ТАМ, КУДИ МИ ЙШЛИ. 

РЕВЕРСИВНИЙ ПОГЛЯД У ЗАВТРА» 
Термін подачі заявки: до 25 квітня 2019 р. 

Організатори: Культурний фотографічний Центр PhotoCULT у партнерстві з Генеральним 
Консульством України в Мюнхені та Культурним Центром Пасінгер Фабрік. Тема конкурсу покликана 
розкрити загальну тему демократичних перетворень в Україні, Грузії, Молдові. Переможців конкурсу 
буде визначено експертним журі. З Молдови, України та Грузії буде визначено по одному фотографу. 

Детальніша інформація та заявка : https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-sered-

fotohrafiv-ukrajiny-moldovy-ta-hruziji-na-temu-my-tam-kudy-my-jshly-reversyvnyj-pohlyad-u-zavtra.  

https://www.prostir.ua/?grants=fotokonkurs-vesnyane-probudzhennya-karpat
https://www.prostir.ua/?grants=fotokonkurs-vesnyane-probudzhennya-karpat
mailto:valery@medvin.kiev.ua
https://www.facebook.com/events/788216651536493
https://www.ukraine-alpbach.org/
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-sered-fotohrafiv-ukrajiny-moldovy-ta-hruziji-na-temu-my-tam-kudy-my-jshly-reversyvnyj-pohlyad-u-zavtra
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-sered-fotohrafiv-ukrajiny-moldovy-ta-hruziji-na-temu-my-tam-kudy-my-jshly-reversyvnyj-pohlyad-u-zavtra
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Літературний конкурс від Фонду 

Лесі та Петра Ковалевих | США 
Термін подачі заявки: до 1 травня 2019 р. 

Організатор: Фонд Лесі та Петра Ковалевих при Союзі Українок Америки.  На конкурс приймаються 
твори, написані українською мовою, у номінаціях: 1. «Поезія». 2. «Проза». 3. «Переклад» (поезія, 
проза). У категорії «Поезія» і «Проза» приймаються книги українською мовою, видані протягом 2017-
2018 років. У категорію «Переклад» приймаються переклади англійською мовою творів українських 
авторів у жанрі поезії чи прози, опублікованих у 2017-2018 рр. (книжка чи рукопис). 

Детальніша інформація та заявка : https://litcentr.in.ua/news/2019-04-30-9653. 

  

Всеукраїнський літературний конкурс 

«ФАНТАСТИЧНЕ РІВНЕ» | Рівне 
Термін подачі заявки: до 2 травня 2019 р. 

Організатор: ГО «ЛІТЕКО», Конкурс проводиться для учнів шкіл, вихованців ліцеїв, технікумів, 

училищ, коледжів України, студентів і талановитої молоді. На розгляд приймаються прозові та 
поетичні твори, написані українською мовою на тему історії Рівненщини – різних жанрів, у тому числі 
й фентезі. Обсяг конкурсної роботи - необмежений. 

Детальніша інформація :  https://litcentr.in.ua/news/2019-05-02-10016  

 

Мистецький фестиваль «Ї» | Тернопіль 
Дата проведення : 3—5 травня 2019 р. 

Організатор: ГО «Мистецький фестиваль «Ї». 3-денний фестиваль об’єднує літературу, музику, 
живопис, фотографію та кіномистецтво. У програмі — музичні перформанси, незвичні літературні 
тандеми, цікаві поетичні читання, захоплюючі презентації книг, лекторії, оригінальні виставки, 
мистецькі дискусії, книжкові ярмарки та безліч незабутніх емоцій у спільноті поціновувачів мистецтва.  

Подія у Facebook: https://www.facebook.com/events/536057060203270. 

 

Конференція «ФАХОВИЙ ТА ХУДОЖНІЙ 

ПЕРЕКЛАД» | Київ 
Термін подачі заявки: до 5 травня 2019 р. 

ХIІ Міжнародній науково-практичній конференції «Фаховий та художній переклад: теорія, 
методологія, практика» відбудеться 5-6 квітня 2019 р. у Національному авіаційному університеті. До 
участі у конференції запрошуються науковці, науково-педагогічні працівники вишів, аспіранти, 
магістранти, перекладачі-практики. Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.  

Подія у Facebook: https://www.facebook.com/events/466991770458814. 

https://litcentr.in.ua/news/2019-04-30-9653
https://litcentr.in.ua/news/2019-05-02-10016
https://www.facebook.com/events/536057060203270
https://www.facebook.com/events/466991770458814
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II Дитячий літературний конкурс 

«Я — МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ» | Чернівці 
Термін подачі заявки: до 10 травня 2019 р. 

Організатор: Благодійний фонд «Я – майбутнє України». ІІ Всеукраїнський дитячий літературний 
конкурс «Я – майбутнє України» оголошено для учнів загально-освітніх шкіл І-ІІІ ступенів, вихованців 
ліцеїв, технікумів, училищ, коледжів України (до 18 років).  

На конкурс приймаються тільки оригінальні авторські твори (ессе, новели, романи, тексти пісень, 
тощо). Додаткова тема цьогорічного конкурсу – «Мрії про майбутнє». На розгляд приймаються 
прозові та поетичні твори, написані українською мовою на довільну тему. Обсяг конкурсної роботи - 
необмежений. 

Детальніша інформація та заявка : https://litcentr.in.ua/news/2019-05-10-9917  

 

Фестиваль дитячого читання 

«КНИГОМАНІЯ» | Львів 
Дата проведення : 17—19 травня 2019 р. 

Організатори: Український інститут книги, Львівська обласна рада, Львівська обласна державна 
адміністрація, Львівська міська рада, Культурно-мистецький центр «Львівський Палац мистецтв». 
Фестиваль дитячого читання «Книгоманія» відбувається у форматі великої гри «Супергерої рятують 
планету» Вхідні квитки будуть доступні на сайті bookforum.ua. Всі заходи на території Дитячого 
форуму — безкоштовні. Вхід на книжковий ярмарок — безкоштовний. 

Подія у Facebook: www.facebook.com/events/354732995139242  

  

IX Міжнародний «КНИЖКОВИЙ 

АРСЕНАЛ»  | Київ  
Дата проведення: 22—26 травня 2019. 

Організатор: міждисциплінарний проект Мистецького арсеналу.  У фокусі IX фестивалю – тема 
співжиття, спільного буття на основі цінностей і домовленостей. Тематичні секції виставки-ярмарку: 
Арт-книга, Нон-фікшн, Художня книга, Дитяча книга, Секція малих видавців, Ярмарок ілюстраторів, 
секція Букіністики. Секція «Дитяча книга» — у правому крилі Мистецького Арсеналу. Ярмарок 
ілюстраторів — на другому поверсі. 

Детальніша інформація :  https://artarsenal.in.ua/uk/knyzhkovyj-arsenal/festyval-2019  

 

  

https://litcentr.in.ua/news/2019-05-10-9917
http://www.facebook.com/events/354732995139242
https://artarsenal.in.ua/uk/knyzhkovyj-arsenal/festyval-2019


Випуск 2. 2019 

8 
 

Конференція «СМІХОВА КУЛЬТУРА 

УКРАЇНИ» | Харків  
Термін подачі заявки: до 25 травня 2019 р. 

Організатори: Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка НАН України, кафедра історії української 
літератури Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна та Колеґія Патріярха 
Мстислава. Запрошуються літературознавці, історики, богослови, філософи, мистецтвознавці, 
культурологи. Оргкомітет сприятиме поселенню учасників у готелях Харкова (житло й транспортні 
витрати коштом учасників). Передбачається публікація наукового збірника за матеріалами 
конференції. 

Подія у Facebook: https://www.facebook.com/events/385791608822435. 

 

Програма «МОЛОДЬ ЗМІНИТЬ УКРАЇНУ»  
Термін подачі заявки: до 25травня 2019 р. 

Фонд родини Богдана Гаврилишина продовжує справу великого українця і у цьому році ми 
презентуємо оновлену, розширену програму “Молодь змінить Україну” для шести регіонів: Вінниця, 
Запоріжжя, Полтава, Тернопіль, Черкаси та Чернігів.  

До участі запрошується молодь віком 20-35 років; представники місцевих органів влади та 
самоврядування, громадські активісти та представники соціально-відповідального бізнесу; мають 
ідеї проектів місцевого розвитку; володіють іноземними мовами (оскільки учасники в разі успішного 
проходження перших етапів програми матимуть змогу участі у навчальній поїздці до європейської 
країни, знання англійської мови є важливим критерієм відбору). 

Детальніша інформація : http://incubeplatform.com.ua/blog/show/387 . 

 

Конкурс ґрантів від «LUSH Україна Чаріті Пот»  
Організатор: «Чаріті Пот». Отримати грант від LUSH України Чаріті Пот можуть організації, що 
працюють в сферах: захисту тварин, захисту навколишнього середовища, захисту прав людини 
(соціальної справедливості, поваги прав і свобод людини). Заявки приймаються в будь-який час 
безперервно. Заявки розглядаються в порядку надходження. 

Детальніша інформація та заявка : https://www.lush.com.ua/shop/info/141/charity-

pot-lush-grant . 

 

ЄВРОВІКТОРИНА 
Організатор: Представництво ЄС в Україні. Перевірити свої знання про Європу, а вигравши, 
отримати подарунки від Представництва Європейського Союзу в Україні: флешки, футболки та 
багато іншого, можна на сайті www.euroquiz.org.ua. Вікторина проходитиме в п’ять етапів з січня по 
травень 2017 року. Найуспішніші учасники зможуть обміняти свої бали на один з тисячі сувенірів від 
Предстваництва ЄС, а 50 найкращих гравців гарантовано отримають usb-флешки. 

Детальніша інформація : https://euroquiz.org.ua/euroquiz. 

  

https://www.facebook.com/events/385791608822435
http://incubeplatform.com.ua/blog/show/387
https://www.lush.com.ua/shop/info/141/charity-pot-lush-grant
https://www.lush.com.ua/shop/info/141/charity-pot-lush-grant
https://euroquiz.org.ua/euroquiz
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Конкурс фентезі-романів «БРАМА 2019» 
Термін подачі заявки: до 1 червня 2019 р. 

З 1 грудня 2018 року по 1 червня 2019 року приймаємо твори обсягом від 55 000 слів. Це має бути 
виключно підліткове фентезі, розраховане на читацьку аудиторію 12-18 років. Немає жодних 
жанрових, стильових чи інших обмежень, окрім трьох: це має бути фентезі, орієнтоване на підлітків 
і написане виключно українською мовою. Не приймаємо до розгляду уже видані романи, також 
романи, які були опубліковані в періодиці чи інтернеті. Допускаються лише публікації уривків (не 
більше 1000 слів з усього роману). 

Подія у Facebook: https://www.facebook.com/bramafantasy. 

 

Краща соціальна реклама про вибори 

в Україні 
Термін подачі заявки: 1 липня 2019 р. 

У рамках ІІІ Кам'янець-Подільського кінофестивалю «БРУКІВКА» розпочато прийом робіт у новій 
номінації «Краща соціальна реклама про вибори в Україні»! Це може бути як і алегорія та пародія на 
політичну агітацію відомий партій так і висвітлення різних актуальних проблем. 

Детальніша інформація: https://filmfreeway.com/BRUKIVKAFest. 

 

ІІІ Міжнародний кінофестиваль «БРУКІВКА» | 

Кам’янець-Подільський  
Термін подачі заявки: до 18 липня 2019 р. 

Міжнародний кінофестиваль BRUKIVKA - це перший Кам'янець-Подільський фестиваль сучасного 
українського кіно, створений для підтримки талантів молодих режисерів уболівальників і 
професіоналів.  Роботи приймаються у категоріях: Повнометражний, короткометражний, 
анімаційний, короткометражний, документальний фільм, грайндхауз та рейлери до власних фільмів 
або фейкові трейлери/футажі до майбутніх проектів. 

Детальніша інформація та заявка : https://filmfreeway.com/BRUKIVKAFest. 

 

Поетичний конкурс з нагоди 130-річчя 

Остапа Вишні 

Термін подачі заявки: до 1 жовтня 2019 р. 
З нагоди 130-річчя народження Остапа Вишні – класика сатиричної прози XX століття, журналом 
«Склянка Часу*Zeitglas» оголошено міжнародний конкурс гумористичного твору «Чудака, їй-богу!». 
(Проза, поезія, есеї, нариси).  По завершенню терміну прийому творів (опісля 1 жовтня 2019 року) 
плануємо видання Віснику конкурсу «Чудака, їй-богу!». 

Детальніша інформація: https://zeitglas.io.ua/s2640400 

 

https://www.facebook.com/bramafantasy
https://filmfreeway.com/BRUKIVKAFest
https://filmfreeway.com/BRUKIVKAFest
https://zeitglas.io.ua/s2640400/
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Гранти з організаційного розвитку 

Заявки приймаються протягом року, щомісяця Фінансування :до 7000 дол. США. Гранти для 
організаційного розвитку надаються на конкурсній основі у межах проекту "Платформа розвитку 
громадянського суспільства", який впроваджується Агентством США з міжнародного 
розвитку(USAID). До участі в конкурсі запрошуються: офіційно зареєстровані громадські організації і 
благодійні організації/фонди, які мають статус неприбуткових; ініціативні групи громадян, які 
відповідним чином обґрунтують потребу в організаційному розвитку.  

Детальніша інформація: http://cd-platform.org 

Підтримка малих проектів від 

Швейцарського бюро співпраці 
Запропоновані проекти повинні залучати місцеві ініціативи і розглядати потреби громади на умовах 
залученості, а також вивчення і просування нових ідей і підходів у відповідний регіон.  

Для того щоб мати право на підтримку, заявник повинен робити також власний внесок у грошовій чи 
натуральній формі; концентруватись на витратах пов’язаних з переважно з діяльністю: придбання 
обладнання, а також ознайомчі поїздки, стипендії та благодійні акції не підтримуються; терміни 
реалізації максимально 12 місяців: діяльність проекту має бути реалізовано і остаточна звітність 
повинна бути доставлена в цей час. 

Детальніша інформація: 
https://www.eda.admin.ch/countries/ukraine/uk/home/predstavnictva/посольство-у-

києві/швейцарське-бюро-співробітництва.html. 

 

МІЖНАРОДНИЙ 

ВИШЕГРАДСЬКИЙФОНД 

Міжнародний Вишеградський Фонд є міжнародною організацією, заснованою 9 червня 2000 року у 
Братиславі урядами країн Вишеградської четвірки (Чехія, Болгарія, Польща. Словаччина). 
Пріоритетні напрями діяльності: культура; дослідження; освіта; програми обміну транскордонна 
співпраця; туризм. 

Детальніша інформація: https://www.visegradfund.org. 

МІКРОФІНАНСУВАННЯ ВІД МІНІСТЕРСТВА 

ЗАКОРДОННИХ СПРАВ ЕСТОНІЇ 

Міністерство закордонних справ Естонії надає можливість мікрофінансування проектів. Пропозиції 
можуть подавати урядові або місцеві органи влади та НУО неурядові організації та фонди, що діють 
в громадських інтересах. Грант може становити до 100% від загальної суми прийнятних витрат 
проекту. Крайнього терміну подачі заявки нема. За рік можуть бути профінансовані 2 або 3 проекти. 

Детальніша інформація: http://vm.ee/en/taxonomy/term/55 

http://cd-platform.org/
https://www.eda.admin.ch/countries/ukraine/uk/home/predstavnictva/посольство-у-києві/швейцарське-бюро-співробітництва.html
https://www.eda.admin.ch/countries/ukraine/uk/home/predstavnictva/посольство-у-києві/швейцарське-бюро-співробітництва.html
https://www.visegradfund.org/
http://vm.ee/en/taxonomy/term/55
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ҐРАНТОВА ДОПОМОГА ПО ПРОЕКТАХ 

ЛЮДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ПРОГРАМИ «КУСАНОНЕ» 

Міністерства Закордонних Справ Японії 

За програмою Кусаноне безвідплатна фінансова допомога надається неурядовим організаціям, 
лікарням, початковим школам, науково-дослідним інститутам та іншим неприбутковим організаціям 
з метою надання допомоги задля здійснення проектів розвитку цих організацій. Потенційні 
грантоодержувачі - будь яка некомерційна організація може стати одержувачем програми Кусаноне. 
Єдина вимога – це повинна бути неприбуткова організація, що виконує основні проекти розвитку. 

Детальніша інформація: https://www.ua.emb-

japan.go.jp/jpn/bi_ua/oda/humansec/info_u.pdf  

 

 

Список використаних і рекомендованих джерел: 

 

Громадський  простір [Електронний ресурс] : онлайн-платформа для 
реалізації твоїх ідей. Київ, 2002-2016. Режим доступу: https://www.prostir.ua (дата 

звернення: 28.03.2019). 

InCube [Електронний ресурс]: відкрита регіональна платформа науково-
виробничого партнерства / ЗНУ. Запоріжжя, 2016 – . Режим доступу: 
http://incubeplatform.com.ua (дата звернення: 28.03.2019). 

Календар [Електронний ресурс] // Ресурсний центр ГУРТ. Київ, 1995-2016. Режим 
доступу: http://gurt.org.ua/calendar  (дата звернення: 28.03.2019). 

Календар подій [Електронний ресурс] // LITCENTR. – Київ, 2008–2016. – Режим 
доступу: http://litcentr.in.ua/news (дата звернення: 28.03.2019). 

Можливості [Електронний ресурс] // Велика ідея : проект / ГО «Гараж Генг». Київ, 
2008–2016. Режим доступу: https://biggggidea.com/opportunities (дата звернення: 
28.03.2019). 

UniStudy [Електронний ресурс] : міжнародні молодіжні програми та навчання за 
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