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ІНФОРМАЦІЯ 

про конкурси, проекти, гранти 
(січень — березень, 2020) 

 

THE WORLD PRESS PHOTO CONTEST  
Термін подачі заявки: до 9 cічня 2020 р. 

Всесвітній щорічний конкурс фотографій преси нагороджує фотографів за найкращі фотографії з 
візуальної журналістики. щорічні Незалежне журі обирає призові фотографії та постановки, які 
згодом збираються до нашої щорічної виставки та щорічника. Конкурс відкритий для професійних 
фотожурналістів. Переможець отримає 10 000 євро кожен. Всі номінанти будуть запрошені до 
Амстердаму в квітні, щоб отримати свій приз на щорічному шоу нагород.  

Детальніша інформація: https://worldpressphoto.org  

 

ГРАНТИ ВІД МІЖНАРОДНОГО ВИШЕГРАДСЬКОГО ФОНДУ 
VISEGRAD + 
Термін подачі заявки: до 1 лютого, 1 червня, 1 жовтня 2020 р. 

Вишеград + Гранти підтримують проекти, які сприяють процесам демократизації та трансформації 
в окремих країнах і регіонах. Проекти повинні відповідати одному з напрямків грантової програми: 
Інновацій та підприємництва. Демократичні цінності та ЗМІ. Державна політика та інституційне 
партнерство. Регіональний розвиток, навколишнє середовище та туризм. Соціальний розвиток. 
Максимальна тривалість реалізації проекту - 18 місяців. Малі гранти – до 6000 EUR, Стандартні 
гранти– від 6000 EUR. Гранти можуть покривати до 100% бюджету проекту з 15% на накладні 
витрати 

Детальніша інформація:https://vumonline.ua/course/library-open-public-

space/?utm_campaign=Digest_03102019&utm_source=sendpulse&utm_medium=email&spush=dHluZW
pnZXJsaWJAZ21haWwuY29t 

 

КОНКУРС ОПОВІДАНЬ «ПОДВІЙНІ 20-ТІ» ВІД ЖУРНАЛУ «СТОС» 
Термін подачі заявки: до 15 січня 2020 р. 

Організатор: редакція інтернет-журналу «Стос». Тематика конкурсу – майбутні 20-ті рр. ХХІ 
століття. По суті, конкурс – спроба відобразити епоху, яка невмолимо вривається в наше життя 
приймаються як реалістичні, так і фантастичні – головне, щоб дія відбувалася в Україні, у 20-х рр. 
ХХІ століття. Ще одна умова – неодмінно має бути порівняння з 20-ми рр. ХХ століття. Тобто 
повинні бути «Подвійні 20-ті». 

Детальніша інформація: http://stos.com.ua/category/подвійні-20-ті 
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КОНКУРС ХУДОЖНЬОГО РЕПОРТАЖУ «САМОВИДЕЦЬ» 2019  
Термін подачі заявки: до 25 січня 2020 р. 

Організатор: видавництво «Самовидець». Оголошено прийом робіт на Конкурс художнього 
репортажу «Самовидець». Тема цьогорічного конкурсу  — «Як ми змінюємось». 

До розгляду приймаються раніше не публіковані художні репортажі українською мовою. Обсяг 
репортажу – до 40 000 знаків. Нагороди: І місце – 10 000 грн., ІІ місце – 7 000 грн., ІІІ місце – 5 000 
грн. Десять найкращих репортажів увійдуть в альманах «Veni, Vidi, Scripsi», а переможець конкурсу 
отримає право видати свою книжку репортажів у видавництві «Темпора». 

Детальніша інформація: https://www.facebook.com/samovydets. 

 

КОНКУРС ГРАНТІВ В РАМКАХ ПРОГРАМИ «КУЛЬТУРА ДЛЯ ЗМІН» 
Термін подачі заявки: до 31 січня 2019р. 

Проект міжнародної німецько-української співпраці у рамках програми «Культура для змін» — це 
культурно-мистецький проект, який реалізується у партнерстві між українською та німецькою 
організаціями на території України та/або Німеччини й підтримка сучасного літературного процесу 
кіно й театру.  

Теми проектів мають відповідати глобальним цілям сталого розвитку для вирішення завдань цього 
століття, а також для уникнення повторення катастроф минулого. Можливі формати та результати 
проекту (перелік не є вичерпним): виставка, каталог, книга; прикладне дослідження; результати 
роботи резиденції/творчої лабораторії; короткий метр фільму; концерт, шоу-програма, шоу-показ; 
конкурс; вистава, перформанс, мюзикл, опера; фестиваль; архів, музей, тощо. 

Детальніша інформація: https://ucf.in.ua/m_programs/5dbb75dc06c9e045c06490d2 

 

КОНКУРС ФЕНТЕЗІ-ПОЕЗІЙ ФЕСТИВАЛЮ «АЛЬ МОР 2020»  
Термін подачі заявки: до 1 лютого 2020 р. 

На конкурс приймаються написані українською мовою і раніше ніде не публіковані (включно з 
Інтернетом) поетичні фентезі-твори малих і великих форм (вірші, пісні, поеми, балади, цикли 
віршів, цикли хайку, танки, рубаї тощо).  До жанрів фентезі-поезії належать: пейзажна фентезі-
лірика, любовна фентезі-лірика, лицарська фентезі-поезія, фентезі-пісні вагантів (спудеїв), магічна 
фентезі-поезія (замовляння, заклички, чарування), бойові фентезі-пісні, геральдичні фентезі-гімни 
й хори, духовні фентезі-пісні та молитви, сповідальна фентезі-лірика «На стику світів», героїко-
соціальна фентезі-поезія (з викриванням зла й несправедливості, реп також), фентезі-диво (вірш з 
обов'язковим несподіваним добрим кінцем). Вік учасників не обмежений. 

Детальніша інформація: https://litcentr.in.ua/news/2020-02-01-10251 

 

КОНКУРСИ ЄС ЕРАЗМУС+  
Термін подачі заявки: до 1 лютого 2020 р. 

Можливості доступні для вищих навчальних закладів у всьому світі. Крім того, деякі дії є відкритими 
для організацій, що діють у предметній галузі Європейського Союзу, та асоціацій професорів та 
дослідників, що спеціалізуються на дослідженнях Європейського Союзу.  

Детальніша інформація: https://verified.ed-era.com/ua   
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КОНКУРСУ СОЦІАЛЬНО ВАГОМО КОНТЕНТУ PITCH UA 2 
Термін подачі заявки: до 5 лютого 2020 р. 

Організатор: Media Resources Management (MRM). Конкурс виконується за підтримки Проекту 
«Зміцнення громадської довіри» (UCBI II), що фінансується Агентством США з міжнародного 
розвитку (USAID). До участі в Конкурсі приймаються проекти, що розкриватимуть такі теми: 
Гуманізація конфлікту. Комунікація з тимчасово окупованими територіями. Активація молоді. 
Подані до участі у Конкурсі проекти будуть розподілятися на такі основні категорії: Телевізійний 
проект (призначений для показу на загальнонаціональних телеканалах); Повнометражний проект 
(для кіно театрального прокату на території України); Веб-проект (для виходу на online-
платформах); Крос-платформенні проекти. 

Конкурс спрямований на пошук ідей аудіовізуальних творів будь-якої форми та жанру, що 
відповідають його темам та цілям, з метою їх подальшого доопрацювання, часткового 
фінансування виробництва (до 60% бюджету) та реалізації для показу на території України, та/або 
фінансування девелопменту, включаючи сценарну розробку та створення пілоту (до 100% 
бюджету). 

.Детальніша інформація: https://pitchua.com/timeline. 

 

КОНКУРС ФЕНТЕЗІ-ПОЕЗІЙ ФЕСТИВАЛЮ «АЛЬ МОР 2020» 
Термін подачі заявки: до 1 лютого 2020 р. 
На конкурс приймаються написані українською мовою і раніше ніде не публіковані (включно з 
Інтернетом) поетичні фентезі-твори малих і великих форм (вірші, пісні, поеми, балади, цикли 
віршів, цикли хайку, танки, рубаї тощо). Вік учасників не обмежений. 

Детальніша інформація:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrLrvozglEzhxvje7RJxXcuJeSQP1Ca-

T3dMsdOOyuKaGmEg/viewform  

 

КОНКУРС НА ПЕРЕКЛАД КНИЖКИ СТАНІСЛАВА АСЄЄВА 
«В ІЗОЛЯЦІЇ» 
Термін подачі заявки: до 10 лютого 2020 р. 
Організатори: Український ПЕН за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Конкурс на 
переклад книжки Станіслава Асєєва «В Ізоляції» англійською та німецькою мовами. Щоби 
привернути увагу світової спільноти до справи Станіслава Асєєва, Український ПЕН надасть два 
ґранти для перекладу збірки «В Ізоляції» іноземними мовами з обов’язковою гарантією виходу 
книжки в авторитетних закордонних видавництвах. 

Детальніша інформація: http://pen.org.ua/pen-ukraine-translation-fund-grants-

pereklad-knyzhky-stanislava-asyeyeva-v-izolyatsiyi-inozemnymy-movamy  
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IV ФЕСТИВАЛЬ «ШОДУАРІВСЬКА АЛЬТАНКА» 
Термін подачі заявки: до 15 лютого 2020 р. 
Організатори: організатори IV щорічного Фестивалю «ША» Лариса Паламарчук і Вадим Жалюк (28--
29.03. 2020,  м. Житомир). Мета та завдання фестивалю: відкриття та реалізація творчого 
потенціалу молоді в галузі літератури, музики, художнього та образотворчого мистецтва, 
фотографії, кінодокументалістики та інших напрямків культури та мистецтва. В рамках фестивалю 
29 березня 2020 року пройде турнір на «Літературну премію імені Л. Колганова». Засновники премії 
– поет Валентина Бендерська і Міжнародна гільдія письменників. 

Детальніша інформація: https://www.facebook.com/groups/1720362568236246   

 

ІV ДИТЯЧИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС «ПЕРОДАКТИЛЬ» 
Термін подачі заявки: до 28 лютого 2020 р. 
Організатори: дитячий літературний конкурс «ПероДактиль». Учасники: Діти віком від 8 до 16 років 
включно. Територіальних обмежень немає. Брати участь у Конкурсі можуть діти, які проживають у 
будь-якому куточку Землі. За достовірність авторства роботи відповідальність несе особа, що її 
прислала. У разі виявлення плагіату організаційний внесок не повертається.  

Детальніша інформація: https://perodaktyl.com.ua/rules  

 

ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС «МІКРОЛІТИ: ПОТОЙБІЧ ЦЕЛАНА»  
Термін подачі заявки: до 29 лютого 2020 р. 
Організатори: Редакція видання «Віддзеркалення – часопис німецької культури та історії Південно-
Східної Європи». Літературний конкурс «Мікроліти: потойбіч Целана» покликаний заохотити 
сучасних письменниць та письменників дослідити цей мовно-культурний простір – почерез 
кордони, часові й мовні межі, та ословити своє осмислення й сприйняття у формі міні-жанру на 
стику прози й лірики. 

Детальніша інформація: h https://litcentr.in.ua/news/2020-02-28-11389 
 

ІНКЛЮЗИВНИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС ІМ. ДМИТРА РУЖЕВИЧА 
Термін подачі заявки: до 1 березня 2020 р. 
Організатори: «Видавничий центр «12» за підтримки Донецької обласної державної адміністрації. 
Тема конкурсу – інклюзія, люди з інвалідністю, з особливостями розвитку, діти з особливими 
освітніми потребами, люди, які є вразливими у суспільстві через фізичний стан, стать, колір шкіри, 
національність, особисті уподобання та ін. Однак твір має бути не про інвалідність, а про 
особистість. Кожен автор відтворює власне розуміння інклюзії і доводить своє бачення через 
літературні образи та оригінальні авторські прийоми. Учасниками конкурсу можуть бути діти та 
юнацтво віком до 18 років. На конкурс приймаються рукописи українською мовою. 

Детальніша інформація: https://litcentr.in.ua/news/2020-03-01-11725 
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УКРАЇНСЬКО-ЄВРЕЙСЬКА ЛІТЕРАТУРНА ПРЕМІЯ 
«ЗУСТРІЧ» 
Термін подачі заявки: до 16 березня 2020 р. 
Організатори: канадська доброчинна організація «Українсько-єврейська зустріч» (UJE). За 
підтримки найстарішого літературного фестивалю України — BookForum та Українського інституту 
книги. Премія присуджуватиметься за твори художньої й документальної літератури, які 
розглядають, цілком чи частково, різноманітні аспекти українсько-єврейського досвіду. Премія 
становитиме 6000 євро й присуджуватиметься щороку, починаючи з вересня 2020 року. Пріоритет 
надаватиметься оригінальним творам українською мовою, хоча розглядатимуться й видатні твори, 
перекладені з інших мов. Жанри: література (художня й документальна). Твори, що розпалюють 
міжетнічну ворожнечу, розглядатися не будуть. Самвидавчі твори не приймаються. Книги повинні 
існувати в матеріальній формі й бути доступні у великих українських книгарнях. 

Детальніша інформація: https://ukrainianjewishencounter.org/uk/зустріч-

українсько-єврейська-літера  

 

ІІІ КОНКУРС ІСТОРИЧНИХ ОПОВІДАНЬ «PROМИНУЛЕ» - 
2020 
Термін подачі заявки: до 5 квітня 2020р. 
Організатори: ЛітАкцент і видавництво «Темпора». Тема цьогорічного конкурсу: Українське місто у 
1920-х. На конкурс приймаються історичні оповідання, що раніше не були надруковані чи 
оприлюднені (зокрема через Інтернет), обсягом 10-25 тис.  друкованих знаків із пробілами. Мова — 
українська. Взяти участь у конкурсі може будь-хто, незалежно від віку, громадянства та наявності 
чи відсутності попередніх публікацій. Критеріями оцінювання текстів є високий художній рівень, 
оригінальність розкриття теми, дотримання жанрових вимог, відповідність хронологічним межам, 
історична достовірність деталей. 

Для участі в конкурсі необхідно надіслати авторський текст у форматі.doc на адресу: 
promynule@ukr.net. Вказати ім’я автора, e-mail та телефон. Кінцевий термін приймання текстів 

Детальніша інформація: https://litcentr.in.ua/news/2020-04-05-10858  

 

MATELOT: конкурс морської прози ім. Лисянського  
Термін подачі заявки: до 20 квітня 2020 р. 

Організатори: конкурс проводиться під егідою Херсонської державної морської академії за 
підтримки компанії Marlow Navigation і присвячений 185-літтю заснування в Херсоні училища 
торгового мореплавства (1834). Мова творів: Українська. Обсяг творів: Від 10 тис. знаків до 50 тис. 
знаків. Жанр творів: Оповідання, нарис, новела, художні реалістичні прозові твори невідомих нам 
жанрів, головне – не просто необроблені записи у вахтовий журнал. Наголос на слові художні. Хоча 
й репортаж та мандрівні нотатки такими можуть бути. Тематика творів: Людина в морі, людина 
моря в усьому розмаїтті можливих ситуацій. 

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

  



Випуск 1. 2020 

6 

 

 

КОНКУРС ОПОВІДАНЬ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ ВІД DREAM SCHOOL 
Термін подачі заявки: до 1 червня 2020 р. 

Організатори: Школа альтернативної освіти Dream School. ретій конкурс і цього разу ваша задача 
написати твір, в якому крім цікавої історії з зачином, основною частиною, кульмінацією і кінцівкою, - 
має бути купа різних прикметників, які б не просто описували зовнішні якості, але й намагалися 
зрозуміти внутрішній світ всього. Оповідання до 8 тис. знаків (з пробілами); твір має бути 
українською; тільки школярі з 4 по 11 класи; підписка на YouTube канал 
http://www.youtube.com/c/DreamSchoolua ; перегляд відео про прикметник https://youtu.be/-nwJ5jr8v-
M ; вподобайка під відео; назва вашого оповідання в коментарях під відео.  

Детальніша інформація: https://litcentr.in.ua/news/2020-06-01-11734 

 

КОНКУРС ХУДОЖНІХ РОМАНІВ «КОХАННЯ І МІСТО» 
Термін подачі заявки: до 30 червня 2020 р. 

Організатори: Літературна платформа Litnet і видавництво КСД. Серед фіналістів конкурсу 
редакторами видавництва буде відібрано 1 роман для публікації (після укладення договору з 
автором). Конкурс «Кохання і Місто» стартує 02.01.2020 року і триватиме до 30.06.2020 року. До 
конкурсу ми приймаємо сучасні художні романи, в яких йдеться про життя головної героїні в 
великому українському місті. Обов’язковою є присутність любовної лінії в сюжеті твору та 
драматична історія життя і кохання. Можливі деякі елементи інших жанрів в творі, але не 
фантастики, фентезі, еротики, містики чи жахів. На конкурс приймаються тільки твори реалістичної 
спрямованості Обсяг – до 120 тис. знаків.  

Детальніша інформація: https://litnet.com/uk/contests/kohannya-msto-c90 

 

ПІДГОТОВКА ДО ЗНО З МАТЕМАТИКИ: лайфхаки від Могилянки 
Дистанційний курс 

Завдання безкоштовного онлайн-курсу– не замінити підготовку до ЗНО, а доповнити її якісними 
прикладами та акцентами, на що слід звернути увагу в першу чергу під час опанування різних 
розділів математики.  Він стане в пригоді кожному, хто готується до ЗНО чи то самостійно, чи з 
репетитором, чи відвідує курси з підготовки до ЗНО. Неоціненною допомогою цей курс може стати 
для тих, у кого немає доступу до якісної освіти. 

Детальніша інформація: https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-

v1:NAUKMA+ZNO_Math_101+2019_T3/about 
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МЕНЕДЖМЕНТ У ЛІТЕРАТУРНІЙ СФЕРІ: кошторис і музи 
Дистанційний курс 

Організатор: Проект «Відкритий Університет Майдану». В рамках курсу фахівці у галузі проектного 
та грантового менеджменту, видавничої справи, маркетингових комунікацій та культурних інновацій 
поділяться з вами  власними знаннями та досвідом, навчать  створювати та управляти успішними 
проектами розвитку літературної та видавничої справи у вашій громаді, ви дізнаєтеся про наявні 
ресурси та можливості для розширення сектору. 

Детальніша інформація: https://vumonline.ua/course/management-in-the-literary-

sphere-budget-and-

muses/?utm_campaign=Digest_12122019&utm_source=sendpulse&utm_medium=email&spush

=dHluZWpnZXJsaWJAZ21haWwuY29t 

 

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 
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