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ІНФОРМАЦІЯ 

про конкурси, проекти, 
гранти 

(липень — вересень, 2020) 
 
 

КУРС МАРКЕТИНГУ І ПРОСУВАННЯ ДЛЯ 
АВТОРІВ 
Термін подачі заявки: до 8 липня 2020 р. 

6 липня стартує нова і унікальна програма від Litosvita – «Онлайн-курс маркетингу і просування для 
авторів». У програмі — 8 лекцій (16 годин занять). Курс буде корисний авторам, культурним 
менеджерам, видавцям, піарникам і маркетологам, які працюють у креативних індустріях і всім, хто 
займається просуванням книжок.  

Дати і час проведення: 6 – 29 липня 2020 (заняття з 19:00 до 21:00 по понеділках і 
середах).Переглянути трансляцію лекцій можна буде в запису до 29 жовтня 2020 р. Вартість – 
1 200 грн 

Детальніша інформація: http://marketingforwriters.in.ua  

 
ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС З ДОСТУПУ ДО 
ІНФОРМАЦІЇ 
Термін подачі заявки: до 8 липня 2020 р. 

Цедем запрошує працівників органів державної влади, розпорядників інформації, журналістів і 
громадських активістів, зацікавлених в отриманні інформації від органів влади й інших структур 
пройти дистанційний курс «Доступ до публічної інформації». 

Про основні принципи та практику доступу до інформації наші експерти розповідають у форматі 
онлайн-курсу. Він розроблений для працівників органів державної влади, ЗМІ, розпорядників 
інформації, а також для громадських активістів.  

Навчання є повністю безкоштовним і відбуватиметься на платформі дистанційних курсів.  

http://marketingforwriters.in.ua/
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Детальніша інформація та заявка: http://civil-match.online; 
https://www.facebook.com/events/721643115252578  

  

http://civil-match.online/
https://www.facebook.com/events/721643115252578
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ІНТЕРАКТИВНИЙ КУРС «МИСТЕЦТВО ДЛЯ 
ЗМІН» 
Термін подачі заявки: до 10 липня 2020 р. 

Організатор: «Благодійний фонд “Імпульс.ЮА”. Дівчат та хлопців віком 16-22 роки, які мріють 
більше дізнатися про сучасне мистецтво, та про те, як творчість може стати джерелом суспільних 
перетворень. Впродовж п’яти днів навчання на тебе чекають яскраві теми, цікаві спікери, 
захоплюючі інтерактиви і класна команда однодумців з усієї України.  

Заняття будуть проходити з 13 по 17 липня 2020 року в онлайн-форматі. Інтенсивний курс 
"Мистецтво для змін" реалізовує Благодійний фонд "Імпульс UA" в межах проєкту "Розвиток 
громадської активності серед підлітків та молоді вразливих категорій"/"Ліга успіху", що 
здійснюється за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні 

Заявка: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnlLd1pu-iqQEDlioC-87t6-
sjBWQfXxOGam0Ev0LEX4nOaw/viewform 

 

Міжнародний фотоконкурс «ВІКІ ЛЮБИТЬ 
ЗЕМЛЮ» 
Терміни: 01-31 липня 2020 р. 

Організатор: «Вікімедіа Україна». З 1 по 31 липня пройде українська частина міжнародного 
фотоконкурсу «Вікі любить Землю», присвяченого пам’яткам природи України. Переможці та 
найактивніші учасники отримають цінні призи, а найкращі конкурсні фото позмагаються на 
міжнародному рівні. Подавати знімки можуть усі охочі. Участь у конкурсі можуть брати як 
професійні фотографи, так і любителі. 

Переможцями конкурсу стануть 10 учасників, які наберуть найбільше балів за фотографування 
пам`яток, що зазначені у конкурсних списках. Також будуть відзначені конкурсанти, що 
сфотографують найбільше пам’яток у кожному з 27 регіонів України; при визначенні переможців у 
цих номінаціях перевага надаватиметься фотографіям об’єктів, що ще не були сфотографовані в 
межах конкурсу. 

Журі також обере найкращі світлини кожного з 27 регіонів України та десять найкращих фотографій 
конкурсу. Переможці за кількісним внеском та автори найкращих світлин будуть відзначені цінними 
призами. Десять найкращих фото представлять Україну на міжнародному етапі. 

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

 

CIVIL MATCH: знайдіть партнерів з 10 країн 
та масштабуйте свій вплив 
Термін подачі заявки: до 22 липня2020 р.  

Проект ініційований Goethe Institute задля кооперації громадських організацій у 10 країнах Східного 
партнерства. У фокусі — заохочення створювати проекти у сфері культури, медіа, молоді, освіти та 
вирішення конфліктів. інтенсивний онлайн-нетворкінг, що допоможе знайти партнерів у 10 країнах, 
синхронізувати цінності, створити спільні проєкти, а може й отримати разом фінансування. Проект 
спрямований на громадські організації, фонди, ЗМІ, молодіжні асоціації, вищі навчальні заклади, 
культурологи, інші організації, що підтримують плюралізм та відкритий діалог. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnlLd1pu-iqQEDlioC-87t6-sjBWQfXxOGam0Ev0LEX4nOaw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnlLd1pu-iqQEDlioC-87t6-sjBWQfXxOGam0Ev0LEX4nOaw/viewform
http://wikilovesearth.org.ua/
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Детальніша інформація та заявка: http://civil-match.online; 
https://www.facebook.com/events/721643115252578  
 

 
ЕКОАКАДЕМІЯ: 25-хвилинний онлайн-курс 
про корисні екозвички 
Термін подачі заявки: до 22 липня2020 р.  

Курс створений за ініціативи Klitschko Foundation за підтримки Фундації Coca-Cola. Екоакадемія — 
це можливість усього за 25 хвилин подружитися з усіма цими словами: сортування, переробка та 
компостування. Це покрокова інструкція, як стати екодружнім, врятувати нашу планету від великої 
сміттєвої плями, свідомо ставитись до речей та виховати у собі екозвички. 

Курс доступний безкоштовно за посиланням: http://kf-ecoacademy.org 

 

УсіМ – перша українська онлайн-спільнота 
митців  
Можливість стати частиною команди і бути в курсі всіх новин креативної індустрії, що допоможе 
тобі розвиватися професійно, перетворивши своє хобі у заробіток. Наразі, УСіМ існує у форматі 
Telegram-каналу, але надалі планується її більш масштабний розвиток.  

Тут є: огляди навчальних курсів, студій та шкіл, арт-галерей, новини про майстер-класи та 
воркшопи у твоєму місті, вакансії для творчих особистостей, проєкти та стажування, а також 
вакансії в містах України та закордоном, підбірки робіт наших підписників.  

Підписуйтесь і Вас підтримають: https://t.me/ukr_artists 
 

Стипендії для спеціалістів культури та 
креативних індустрій 
Організатор: House of Europe Можливості для творчого та професійного обміну в Європі. Стипендії 
підтримують працівників культури та креативних індустрій під час пандемії COVID-19. Ви отримаєте 
3 000 гривень за те, що пройдете один із безкоштовних онлайнкурсів з добірки. 

На практиці, це: можливість вибрати курс з 27 варіантів у нашій добірці. Усі курси безкоштовні. 3 
000 гривень, які ви можете витратити на будь-що. Звітувати не потрібно. Стипендії отримають 
заявники, що пройдуть технічний відбір: для цього потрібно довести, що ви працюєте у сфері 
культури та креативних індустрій і долучити сертифікат про проходження онлайнкурсу. Кінцевий 
термін подачі циклічний — щоп’ятниці о 15.00 за київським часом. 

Детальніша інформація: 
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/61?fbclid=IwAR30vLDjdTJyzaO24vGnYytPnRZwmO
hE0h2Haq26J1E519c3_yikjLO7DkA- 
 

  

http://civil-match.online/
https://www.facebook.com/events/721643115252578
http://kf-ecoacademy.org/
https://t.me/ukr_artists
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/61?fbclid=IwAR30vLDjdTJyzaO24vGnYytPnRZwmOhE0h2Haq26J1E519c3_yikjLO7DkA-
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/61?fbclid=IwAR30vLDjdTJyzaO24vGnYytPnRZwmOhE0h2Haq26J1E519c3_yikjLO7DkA-
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KUST-WEST  | Літературно-освітній україно-
польський хаб 
Термін подачі заявки: до 31 серпня 2020 р. 
Освітній хаб україно-польської інтеркультурності в літературі "KUST-WEST" – освітній центр, 
спрямований на розвиток ідеї україно-польської співдружності культур, популяризації 
мультинаціональної і багатомовної літератури, а також присвячений розвитку перекладацької 
літератури. Проєкт передбачає створення навчальної платформи із залученням іноземних 
експертів для діалогу між сучасними українськими поетами та їх польськими колегами та 
імплементацію європейських і міжнародних навчальних програм. 

Робота хабу триватиме з 7 по 11 жовтня 2020 року. Особи, які можуть розпочинати навчання за 
програмою, проходять конкурсний відбір. Участь після відбору є платною - 1000 грн. 

Заявка: 
https://docs.google.com/forms/d/16nqnJgVuUnsqo4eNoZQpchN2lzJSQUHEYfFz83ZXQm4/viewform?edi
t_requested=true 

Детальніша інформація: https://bakovetska.wixsite.com/website 

 
ТВОРЧИЙ ЗЛЕТ: МОЛОДИЙ БІБЛІОТЕКАР РОКУ  | 
Конкурс 
Термін подачі заявки: до 1 вересня 2020 р. 
Конкурс організовується та проводиться Президією та Молодіжною секцією Української 
бібліотечної асоціації. Участь у Конкурсі можуть брати молоді бібліотечні фахівці віком до 35 років, 
які мають стаж роботи у бібліотеці не менше 1 року. 

Конкурс відбувається у два етапи. І-й етап проходить з 01.04.2020 р. по 01.09.2020 р. ІІ-й етап – з 
1.09.2020 р. по 19.11.2020 р. Під час І-го етапу Конкурсу учасникам необхідно проаналізувати свою 
професійну діяльність та до 01.09.2020 р. заповнити онлайнову заявку. Заявка передбачає 
написання есе про професійний та громадський досвід заявника. 

Детальніша інформація: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh2HspluyB9xttpH8yhH_Gti5gIiwzRrMVHDFtcSSdzBxbkg/v
iewform 

 

ОНЛАЙН ЄВРОВІКТОРИНА-2020 
Термін подачі заявки: до 16 вересня 2020 р. 
Організовано в рамках проекту Представництва ЄС в Україні «Інформаційна підтримка мереж ЄС в 
Україні». Виконавцем проекту виступають ГО «Фундація «Відкрите суспільство» та ГО “Молодіжна 
альтернатива”.  Пройти Євровікторину можна на сайті www.euroquiz.org.ua. Вікторина розбита на 
п’ять тематичних напрямки: для учасників до 14 років та старших за цей вік.  

Усі без виключення учасники, які пройдуть 5 напрямків, зможуть отримати електронний сертифікат 
і дізнатися нові вражаючі факти про ЄС. А 100 найкращих гравців у кожній категорії отримають 
спеціальні подарунки від Представництва ЄС в Україні. Всі учасники мають можливість заробити 

https://docs.google.com/forms/d/16nqnJgVuUnsqo4eNoZQpchN2lzJSQUHEYfFz83ZXQm4/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/16nqnJgVuUnsqo4eNoZQpchN2lzJSQUHEYfFz83ZXQm4/viewform?edit_requested=true
https://bakovetska.wixsite.com/website
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh2HspluyB9xttpH8yhH_Gti5gIiwzRrMVHDFtcSSdzBxbkg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh2HspluyB9xttpH8yhH_Gti5gIiwzRrMVHDFtcSSdzBxbkg/viewform
http://www.euroquiz.org.ua/


Випуск 3. 2020 

6 
 

квізкоіни – внутрішню валюту вікторини, які можна обміняти на сувеніри від Представництва ЄС в 
Україні. 

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

 

27 ЛЬВІВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ BOOKFORUM | 
Online 
Термін подачі заявки: до 16 вересня 2020 р. 
16-20 вересня 2020 року Львівський міжнародний BookForum традиційно стане глобальним 
майданчиком для обговорення суспільно важливих тем, проте вперше в онлайн-форматі. Фокусна 
тема цьогорічного фестивалю — «Перепис населення: знати, хто ми є». Програму формуватимуть 
15 тематичних кластерів і спецпроєктів. 

Серед цьогорічних учасників – автори з України, 20 іноземних гостей з 15 країн із 4-х континентів, 
лауреати та номінанти Букерівської премії, Гонкурівської премії, Національних виборів читачів та 
критиків. Однією з головних подій стане трансляція Ночі поезії та музики нон-стоп за участі 
українських поетів і музикантів з усього світу. 

Детальніша інформація: https://bookforum.ua/27-bookforum-vidbudetsya-u-veresni-
vpershe-v-onlajn-formati  

 

Я ГОРДИЙ ТИМ, ЩО УКРАЇНЕЦЬ ЗРОДУ | Конкурс  
Термін подачі заявки: до 22 вересня 2020 р. 

Благодійна організація „Благодійний фонд „ЛІРОС” організовує конкурс дитячих робіт, присвячений 
206 річниці з дня народження Т.Г.Шевченка та дню пам’яті Кобзаря – 159-й роковині від дня 
перепоховання Т.Г.Шевченка. Учасниками конкурсу можуть бути всі діти України. Вони будуть 
поділені на п’ять вікових груп: до 6 років, 7 – 9, 10 – 12, 13 – 15, 16 – 18.  

Основна тематика конкурсу: „Я ГОРДИЙ ТИМ, ЩО УКРАЇНЕЦЬ ЗРОДУ”. Але дитина також може 
вибрати свою власну тему і присилати свої роботи в необмеженій кількості. Головною вимогою є  
те, що дитина має створювати роботу самостійно, без втручання дорослих. Головна тема робіт – 
особистий погляд на світ, на проблеми, пов’язані з тематикою, з природою і навколишнім 
середовищем. Головний критерій оцінки – найкраще вираження теми конкурсу. 

Детальніша інформація: https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-tvorchyh-
dytyachyh-ta-yunatskyh-robit-na-temu-ya-hordyj-tym-scho-ukrajinets-zrodu  

 

ГРАНТИ ВІД МІЖНАРОДНОГО ВИШЕГРАДСЬКОГО 
ФОНДУ VISEGRAD + 
Термін подачі заявки: до 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 

https://euroquiz.org.ua/
https://bookforum.ua/27-bookforum-vidbudetsya-u-veresni-vpershe-v-onlajn-formati
https://bookforum.ua/27-bookforum-vidbudetsya-u-veresni-vpershe-v-onlajn-formati
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-tvorchyh-dytyachyh-ta-yunatskyh-robit-na-temu-ya-hordyj-tym-scho-ukrajinets-zrodu
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-tvorchyh-dytyachyh-ta-yunatskyh-robit-na-temu-ya-hordyj-tym-scho-ukrajinets-zrodu
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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 

 
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 

https://vumonline.ua/course/library-open-public-space/?utm_campaign=Digest_03102019&utm_source=sendpulse&utm_medium=email&spush=dHluZWpnZXJsaWJAZ21haWwuY29t
https://vumonline.ua/course/library-open-public-space/?utm_campaign=Digest_03102019&utm_source=sendpulse&utm_medium=email&spush=dHluZWpnZXJsaWJAZ21haWwuY29t
https://vumonline.ua/course/library-open-public-space/?utm_campaign=Digest_03102019&utm_source=sendpulse&utm_medium=email&spush=dHluZWpnZXJsaWJAZ21haWwuY29t
https://vumonline.ua/course/management-in-the-literary-sphere-budget-and-muses/?utm_campaign=Digest_12122019&utm_source=sendpulse&utm_medium=email&spush=dHluZWpnZXJsaWJAZ21haWwuY29t
https://vumonline.ua/course/management-in-the-literary-sphere-budget-and-muses/?utm_campaign=Digest_12122019&utm_source=sendpulse&utm_medium=email&spush=dHluZWpnZXJsaWJAZ21haWwuY29t
https://vumonline.ua/course/management-in-the-literary-sphere-budget-and-muses/?utm_campaign=Digest_12122019&utm_source=sendpulse&utm_medium=email&spush=dHluZWpnZXJsaWJAZ21haWwuY29t
https://vumonline.ua/course/management-in-the-literary-sphere-budget-and-muses/?utm_campaign=Digest_12122019&utm_source=sendpulse&utm_medium=email&spush=dHluZWpnZXJsaWJAZ21haWwuY29t
https://www.eda.admin.ch/countries/ukraine/uk/home/predstavnictva/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%83-%D0%BA%D0%B8%D1%94%D0%B2%D1%96/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0.html
https://www.eda.admin.ch/countries/ukraine/uk/home/predstavnictva/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%83-%D0%BA%D0%B8%D1%94%D0%B2%D1%96/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0.html
https://www.visegradfund.org/
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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 

 

БІБЛІОТЕКА – ВІДКРИТИЙ ПУБЛІЧНИЙ ПРОСТІР 
Ми змінюємо світ, а світ змінює нас. І такі традиційні суспільні атрибути, як-от книга, школа, 
бібліотека раптом набувають нового змісту та незвичної форми. Розглядаючи світлини 
супертехнологічних бібліотек, побудованих закордоном, ми тихо зітхаємо і натхненно віримо, що 
наші користувачі також будуть задоволені і щасливі. Згодом. А поки ми шукаємо ідеї, аби їх 
здивувати. 

Ви теж шукаєте? Повірте, ви їх знайшли – саме ті інновації, викладені цікаво і доступно, які реально 
втілити в життя навіть за умови обмежених ресурсів. Саме ті приклади, які допоможуть вам 
переконати представників місцевого самоврядування, що спроможна громада починається з 
бібліотеки. Саме те бачення, яке розділять з вами надійні партнери. Саме ту цінність, якої прагнуть 
ваші користувачі. 

Курс орієнтований на працівників невеликих бібліотек (міських, районних, сільських), які щиро 
прагнуть зробити свою бібліотеку сучасною і відкритою для різних категорій користувачів. 

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