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грантів від 

HBCE 2018 - 2019   
Кінцевий 

термін подачі
1 листопада 

2018 р.

Мова заявки
англійська 

Розмір гранту 

Посиланння 

Цільова 
аудиторія 

від 500 до
 5000 €

http://hbce.com.
ua/our-grants/

ГО, НГО

HBCE запрошує організації зі сфері 
мистецтва, культури та освіти, які 
орієнтовані на актуальні теми та 
інноваційні підходи, подавати проекти на 
Програму ґрантів. Мета: підтримати низов
ініціативи, міжгалузеву та міжнародну 
співпрацю задля сталого розвитку 
культури, мистецтва та освіти в Україні.
Критерії добору :
Проекти у сфері культури / мистецтва / 
освіти, реалізація в Україні, актуальні 
теми / інноваційні методики, фокус на 
суспільному розвитку та дії, підхід “знизу-
вгору”. 
Перевагу матимуть проекти, які:
Пропонують інноваційні, інклюзивні, 
інтерактивні та партисипативні практики, 
сприяють креативному і критичному 
мисленню, ґрунтуються на 
багатодисциплінарному підході та 
формують міжнародні партнерства.

Контакти: info@hbce.com.ua



Мова заявки

Розмір гранту 

Цільова 
аудиторія 

Посиланння 

Кінцевий 
термін подачі
1 листопада 

2018 р. 

10 000 грн

українська

ГО, команди 
бібліотек

Конкурс від IREX на 
участь у проекті 

USAID ПУЛЬС 
Мета: сприяння інформуванню 
громадян щодо особливостей місцевого 
самоврядування, налагодження 
співпраці зі місцевою владою та 
розробка дієвих підходів у залученні 
активних громадян до розвитку громад 
та прийняття рішень на місцях. 
IREX надає підтримку: 
- в інформаційному забезпеченні своїх 
партнерів задля підвищення їх 
обізнаності та впровадження діяльності 
у громадах (щотижневі дайджести, 
вебінари, розсилка)
- у наборі інформаційних матеріалів для 
використання під час проведення 
заходив та розповсюдження у громадах 
серед мешканців 
- у проведенні соціологічних досліджень 
та аналізу даних
 
 
 

https://www.irex.org/
project/policy-

ukraine-local-self-
governance-pulse

Контакти: координатор проекту Тетяна 
Дементьєва, 044 537 0604 

tdementieva@irex.org.ua



Кінцевий 
термін подачі

Мова заявки

Розмір гранту 

Цільова 
аудиторія 

Посилання 
https://www.nato.int/c
ps/en/natohq/news_1

58988.htm?
selectedLocale=en

16 листопада 
2018 р. 

англійська

30 000 €

НУО, університети, 
аналітичні центри, 
організації на рівні 

громад

Конкурс проектів 
NATO@70

 
Відділ громадської дипломатії 
оголосив унікальний конкурс проектів 
NATO@70. Проектні пропозиції повинні 
бути спрямовані на поліпшення 
розуміння історії, ролі і мети НАТО, . 
Цільовий комунікаційний проект 
NATO@70 спрямований на визнання 
розмаїтих внесків і досвіду громад з 
країн як членів НАТО, так і партнерів. 
Проектна пропозиція може 
стосуватись:
- Громадських заходів (музичні, 
спортивні проекти, культурна 
дипломатія, виставки);
- Цифрових медійних проектів 
(документальне кіно, інтерв’ю, освітні 
інструменти); 
- Тематичних круглих столів, 
академічних семінарів і конференцій.


