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ООМЦКМ



Написати  
 грант

Проект ≠ 
грантова  
 заявка

Грант - кошти, техніка 
або інші ресурси, що 

безповоротно 
передаються донором 
(фондом, корпорацією, 
державною установою 
або приватною особою) 
некомерційній організації 
або приватній особі для 
виконання конкретної 

роботи.

Проект - коли 
маємо намір щось 

зробити

Заявка - письмове 
звернення з 

проханням щодо 
надання гранту (опис 

проекту)



ВИДИ ГРАНТІВ

 академічні (навчальні) 

 на проведення досліджень 

 тревел-гранти 

 на реалізацію проектів 



Можливість втілювати проекти за напрямами:  

музейництво 
  

візуальне 
мистецтво   

театр   

кіно

бібліотечна 
справа  

розвиток 
місцевих громад 
на базі клубів та 

будинків 
культури 

пам'яткоохоронна 
діяльність  

зелений 
туризм  

культурне 
співробітництво з 
іншими країнами 

дитяча 
творчість  

місцеве 
самоврядування  



ВИЗНАЧИТИ
 

ПРОБЛЕМУ

СФОРМУЛЮВАТИ ЇЇ 
АКТУАЛЬНІСТЬ ТА 
НЕВІДКЛАДНІСТЬ ЇЇ 

ВИРІШЕННЯ 

СПЛАНУВАТИ 

ПРОЕКТ 

СКЛАСТИ 

БЮ
ДЖ

ЕТ 

З чого починати роботу з пошуку грантових програм  

1. ПОТРЕБИ

2. ПОШУК 
ДЖЕРЕЛ 

ВІДСУТНІХ 
РЕСУРСІВ 



Донори

Грант

Міждержавні 
організації

Урядові 
донори

Суспільні 
донори

Приватні  
донори

Корпоративні 
донори 



Приватні  
донори

Національні Зарубіжні

 Міждержавні

Державні 
(урядові)

Корпоративні

Приватні

Суспільні

ООН 

ПРОООН 
ЮНІСЕФ 

ЄС 

Єврокомісія 
Рада Європи 

USAID 
CIDA 
SIDA 
GIZ

Державний фонд 
регіонального розвитку

Посольства: 
США, ФРН, 
Норвегії, 
Нідерландів

"Киїівстар " 
Концерн "Галнафтогаз"

Фонд "Монсанто" 
Фонд "Шелл"

 Міжнар.фонд  Дж. Сореса 
"Відродження" 
Фонд Білла та Мелінди Гейтс 
Фонд Рокфеллера

Фонд Віктора Пінчука

Фонд Конрада Аденауера 
Фонд Фрідріха Наумана 
Фонд Гайнріха Бьолля 

DESPRO



Що треба знати про донора? 

Назва, контактна інформація 

Загальний бюджет програми

Грантова допомога за минулий рік

Середній розмір та граничні межі грантів 

Галузі підтримки

Обмеження

Форма для подання заявки

Термін подання заявки - DEADLINE

Термін прийняття рішень

"Суб'єктивна інформація" 



Інформаційні ресурси

САЙ
ТИ

 РО
ЗСИ

ЛКА
 НА

 @

ГРУПИ В СОЦІАЛЬНИХ 
МЕРЕЖАХ



OPEN AID UKRAINE 

http://openaid.gov.ua/



ДАЙДЖЕСТ МТД
http ://compet.kh.gov.ua/ukr/granti-ta-programi/daidzhest-mtd 



РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ГУРТ
https://gurt.org.ua



ГРОМАДСЬКИЙ ПРОСТІР
https://www.prostir.ua



КЛУБ СТАЛОГО БІЗНЕСУ
https://sbiz.club



СПІЛЬНОКОШТ
https://biggggidea.com/



СТОРІНКА В СОЦМЕРЕЖАХ  
ГРАНТ МЕНЕДЖМЕНТ ІІ GRANT MANAGMENT
https://www.facebook.com/groups/gran 
t.management/



CULTURE BRIDGES

програма підтримки розвитку культурного сектора в Україні

1 363 000 євро  
листопад 2017— жовтень 2020 

навчання 

заходи

конкурси 
проектів



ПРОЕКТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІВПРАЦІ

Програма для українських культурних інституцій із 
щонайменше двох несуміжних областей України на реалізацію 

спільних культурних і мистецьких проектів. 

до 8000  євро   буде відкрито у травні 2018 

бібліотекарство та 
музейна справа 

художні ремесла

фестивалі

сфери матеріальної 
та нематеріальної 

культурної спадщини



ПРОЕКТИ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ

 Гранти для культурних операторів з України та країн ЄС 

             реалізація спільних проектів 

                             створення нових культурних продуктів 

Проекти: 
 

до 10 000 євро 
до 20 000 євро 

  
до 50 000 євро 

 буде відкрито у травні 2018 Тривалість проекту – 
від 3 до 12 місяців 

 
 Україна + країна ЄС  



МІЖНАРОДНА МОБІЛЬНІСТЬ

Гранти для українських фахівців у сфері культури для 
поїздок до країн ЄС (і навпаки)  

 

2250 євро 
− візити від 1 до 2 
тижнів; 

4000 євро 
− візити від 3 до 4 
тижнів 

державні та приватні установи культури; 
молоді художники, творці та підприємці 
культури;  
лідери та впливові учасники громади;  
місцеві організації громадянського 
суспільства;  
освітні установи (приватні та державні) та 
їхні керівники;  
департаменти культури органів місцевого 
самоврядування. 

конференції  мережеві події  
  

робочі стажування  



ПРОГРАМА МАЛИХ ГРАНТІВ ГРОМАДСЬКОЇ 
ДИПЛОМАТІЇ УРЯДУ США  

 "ОСВІТА І КУЛЬТУРА"

ПРИЙОМ ЗАЯВОК: 
15 КВІТНЯ  − 15 ЧЕРВНЯ 

2018 

SAM.GOV DUNS NCAGE 

Всі проекти повинні 
знайомити українців з 

американською культурою 

або підкреслювати 

американсько-українську 

співпрацю у сфері 
мистецтва й культури

8000 $ 
ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

25000$ 
ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ



Маломаштабні 
проекти

до 200 000 євро  

до 48 місяців 

3 партнери з 3 країн 

60% від загального бюджету

Великомаштабні 
проекти

- проекти  у галузі 
європейського 

співробітництва 

- проекти у галузі 
художнього 

перекладу 

- «Європейські 
мережі 
співробітництва» 

- «Європейські 
платформи» 

 Creative Europe  

до 2 млн євро 

до 48 місяців 

6 партнерів з 6 країн 

50% від загального бюджету

рамкова програма Європейської комісії, спрямована на підтримку 

культурного та креативного секторів Європи 

1,46 млрд. євро  «Медіа» 

56%  

 «Культура» 

31%  21 .03. -  тренінг  
(пл. Свободи, 6) 



 німецько- 

українська 

платформа 

для діалогу 

та обміну 

досвідом 

Осінь 2017  

 

5 проектів 

 по 60 000 

гривень

підтримка 

молодіжних 

ініціатив 

через міні- 

гранти 

тематика 

проектів: 
міський розвиток 

та розв'язання 

конкретних 

проблем місцевих 

громад

ГО

Пріоритети: 
 взаємодія між 

громадою та 

місцевою владою, 

залучення молоді, 
10%  - власні 
ресурси, 

інноваційні форми 

проведення 

 заходів



ОБЛАСНИЙ  ОРГАНІЗАЦІЙНО -МЕТОДИЧНИЙ  ЦЕНТР  КУЛЬТУРИ  І  МИСТЕЦТВА

(057)  725  12  44

ДЯ КУЮ 
ЗА УВАГУ!


