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ІНФОРМАЦІЯ 
про конкурси, проекти, гранти 

(серпень — вересень, 2019) 
 

Фестиваль живих історій запрошує до обміну 
знаннями та практиками у роботі з історією 
Термін подачі заявки: до 12 серпня 2019 р. 

Організатор: ГО «Інша Освіта». Фестиваль живих історій відбудеться 28-29 вересня у Києві. Він збере 
та об’єднає людей, ініціативи та інституції, що цікавляться і працюють із культурною спадщиною, 
вивченням історії та того, яким чином люди пам’ятають минуле. Реєстрація до участі через формати: 

• виставка «Кімната дослідни_ці(ка)» - заявки https://inshaosvita.typeform.com/to/uf1EIu  (до 29 
липня); 

• лабораторія публічноісторичних проектів «ЖиваЛаба» - 
https://inshaosvita.typeform.com/to/EZKEJg  (до 12 серпня);  

• формат «Печа-Куча-Тека» - мережування для представниць та представників бібліотек, 
архівів та музеїв - заявки https://inshaosvita.typeform.com/to/JuffQZ  - до 12 серпня 

Детальніша інформація: http://insha-osvita.org/news/festival  

 

Конкурс для ОТГ, які прагнуть поліпшити систему 
надання соціальних послуг 
Термін подачі заявки: до 11 серпня 2019 р. 

Організатор: ГО «Stabilization Support Services». За результатами проекту ОТГ отримають 
можливість налагодити систему надання соціальних та адміністративних послуг в межах ОТГ, 
збільшити спроможність працівників ОТГ застосовувати гендерно та конфліктно-чутливі підходи під 
час планування своєї діяльності, налагодити ефективну комунікацію між органами ОТГ та 
центральними органами влади.  

Детальніша інформація: http://radnyk.org/potochni-konkursy  
  

Business Camp for women 
Термін подачі заявки: до 12 серпня 2019 р. 

Організатор: Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі за піддтримки Проекту USAID 
«Конкурентоспроможна економіка України» організовує «Business Camp for women» для дівчат 18-
25 років. Учасниць чекатиме: 5 днів навчання та мозкового штурму; індивідуальна та командна 
робота над проектами; практика, лекції та майстер-класи. Участь абсолютно безкоштовна — 
покриваються логістичні витрати, проживання та харчування під час кемпу. Заїзд: 12-16 серпня 2019 
року. Місце проведення: Києво-Святошинський район, ГРК «Чабани». 

Реєстрація для безкоштовної участі: https://forms.gle/bugF33zavLWnhSry9 . 

Детальніша інформація:  
https://www.facebook.com/campforwomen/?modal=admin_todo_tour  
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Літературний фестиваль-конкурс «Поетичний рушник»  
Термін подачі заявки: до 15 серпня 2019 р. 

Організатор: Обухівська міська рада спільно з КОО ВГО «Всеукраїнський парламент працездатних 
інвалідів». Літературний фестиваль-конкурс «ПОЕТИЧНИЙ РУШНИК» проводиться щорічно у 
листопаді в рамках відзначення річниці від Дня народження видатного українського поета-земляка 
А. С. Малишка.  

Мета фестивалю-конкурсу: заохочення людей з обмеженими фізичними можливостями до творчої 
діяльності, соціальна адаптація таких людей у суспільстві, виявлення серед них нових талантів, 
обмін досвідом, спілкування з відомими літераторами, направлене на удосконалення творчої 
майстерності людей з обмеженими фізичними можливостями, відкриття для них ширшого доступу 
до більшої аудиторії. 

Детальніша інформація: https://litcentr.in.ua/news/2019-08-15-10667 

 

Конкурс детективних історій «Сучасний Шерлок Холмс» 
Термін подачі заявки: до 15 вересня 2019 р. 
Жанр: детектив, кримінал, фентезі, трилер. Тематика: «Сучасний Шерлок», супер слідчий, який може 
володіти певними фантастичними здібностями чи методами індукції-дедукції, інтуїцією, 
фізіогномікою і т.д. Розмір: Від 20 тис. до 40 тис. знаків з пропусками. Відбір переможця 
проводитиметься протягом всього конкурсу, а не тільки після закінчення прийому текстів. Переможця 
буде оголошено 15 жовтня 2019 року.  

Детальніша інформація: https://litcentr.in.ua/news/2019-09-15-10791 

 

Конкурс соціальних постерів ART OF SECURITY 
Термін подачі заявки: до 15 вересня 2019 р. 

Організатори: Ґвара Медіа за підтримки Центру інформації та документації НАТО. Мета конкурсу — 
привернути увагу до проблем безпеки, які виникають під час євроінтеграційних трансформацій в 
Україні. Чітке бачення загроз та формування свідомого ставлення до них це запорука суспільної 
безпеки, якої ми зараз так потребуємо. 

Запрошуємо молодих дизайнерів та художників взяти участь у конкурсі Art of Security, та виграти 
графічний планшет, візит в Брюссель і подарунки від організаторів. 

Детальніша інформація: https://artofsecurity.gwaramedia.com.ua   

 

Львівський BookForum  
Термін подачі заявки: до 18 вересня 2019 р. 
Співорганізатори: ГО «Форум видавців», Український інститут книги, Львівська міська рада, Львівська 
обласна рада, Львівська обласна державна адміністрація, Українська асоціація видавців та 
книгорозповсюджувачів, Українська бібліотечна асоціація. Фокусна тема фестивалю – Відшукування 
причетного.  

Детальніша інформація: https://bookforum.ua 
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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 

 

VI Всеукраїнський конкурс молодої поезії та авторської 
пісні «Хортицькі дзвони» імені Марини Брацило 
Дата проведення : 15 жовтня 2019 р. 

До участі запрошуються автори українських поетичних текстів або пісень, що мають вік від 15 до 25 
років, з усієї України. Конкурс проводиться на базі Запорізького національного університету за 
підтримки Запорізької обласної організації НСПУ, Запорізької обласної універсальної наукової 
бібліотеки, Національного заповідника «Хортиця», Запорізького Союзу Українок, інших організацій і 
представників громадськості. 

Детальніша інформація: http://litakcent.com/2019/07/25/trivaye-priyom-tvoriv-na-

konkurs-hortitski-dzvoni. 

 

Конкурс оповідань «Open World»  
Термін подачі заявки: до 1 листопада 2019 р. 

Конкурс заснований у 2019 році американським митцем Аддісоном Хоффманом, директором 
компанії Adalla LLC, учасником чисельних мистецьких проектів у США. Організатори та виконавці: 
Сергій П'ятаченко – голова літературної студії «Орфей», поет, художник, журналіст, науковець, 
педагог. Адміністратор та координатор: Наталія Бурмака – член студії «Орфей», поетеса.  

Метою конкурсу є популяризація української культури через художню літературу. Кожні два роки 
буде опублікована збірка творів переможців. Організаційний комітет також намагатиметься робити 
промоцію та заохочувати унікальні таланти українських письменників і митців на міжнародному рівні.  

Детальніша інформація: http://openworld.ho.ua 

 

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 
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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 ВИШЕГРАДСЬКИЙ ФОНД 
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 

 

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  
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