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Актуальні грантові заявки з 01.02.2021 по 15.03.2021
Назва
Для кого
Що можна отримати
Посилання
проекту
House of
Для творчої молоді Від 6 000 до 8 000 євро
http://bit.ly/35FiGO3
Europe
на втілення ідеї, що вас
захоплює
 Досвід, знайомства та
новий проєкт у
портфоліо
 Можливість розвинути
мистецьку спільноту
поза столицею
Посольство
Громадські
Інноваційні рішеня
https://gurt.org.ua/new
Фінляндії
організації наукові
щодо переробки
s/grants/65642/
інститути ,заклади
відходів у громадах
культури
Підвищення обізнаності
щодо змін клімату
Помякшення втрат
галузі у зв’язку з
пандемією
Фінансова підтримка
проекту у межах 50 000
U-Lead з
Конкурс для ЗМІ на
 перше місце –
http://bit.ly/3ie15C2
Європою
тему доступних
фотоапарат Canon
адміністративних
PowerShot G7 X Mark II,
послуг.
 друге та третє місця –
сертифікати на 200 євро
та 150 євро на навчання
у KMBS, KSE, Projector,
Laba (потрібно
використати до
27.02.2020).

03/03.2021

Український
Культурний
фонд

Для органів
місцевого
самоврядування

Протягом
року
Щомісяця

Освіторія
проект
«Прокачай
школу»
Фонд BEARR
Trust

Для шкіл

15.02.2021

Конкурс проектів,
спрямованих на
підтримку
вразливих
соціальних
категорій в умовах
соціальної ізоляції.

Почесний титул
«Велика культурна
столиця 2022»
«Мала культурна
столиця 2022»
До 30 тис .гривень на
придбання
технологічних
подарунків для шкіл
до 3000 фунтів

https://ucf.in.ua/m_pro
grams/5f74557e84e55
b412c163442

https://www.facebook.
com/groups/zakonosvi
ta/permalink/2695652
474018539/
https://gurt.org.ua/new
s/grants/66316/

Young European Ambassadors (31.03) http://bit.ly/3bG83P5
Goethe Institute Travel Grants 2021 for Artists from Abroad to Perform in Germany
http://bit.ly/38LW14R
Посольство Фінляндії оголошує конкурс проєктів 2021/2022 (14.02) https://bit.ly/3mYCXUR
i-Portunus: гранти мобільності для музикантів (28.02) https://bit.ly/3ocYniB
i-Portunus: гранти мобільності для перекладачів (28.02) http://bit.ly/3muUOCB
EU4USociety: конкурс «Краудфандінг для медіа» (25.01) https://bit.ly/37Tyjll
EU4USociety: конкурс «Краудфандінг для соціального підприємництва» (25.01)
https://bit.ly/3a0CqyJ

#EU4USociety: конкурс «Культура. Спільнота» (25.01) https://bit.ly/2Ltry2f
Програма стажувань від Британської Ради: Занурення у молодіжну політику (24.01)
http://bit.ly/37KxBrQ
Конкурс «Культура для змін 2021» (01.02) https://bit.ly/39H79kd
Erasmus Mundus: стипендії на навчання в магістратурі (28.02) http://bit.ly/38NHyFE
Стипендії польського уряду для молодих вчених (01.03) http://bit.ly/3p3JEXc
Стипендії Гентського університету науковцям, що здобувають PhD (04.02)
http://bit.ly/38NTpU9
STARTS in MOTION: бізнес-навчання для tech-art проєктів (05.02) http://bit.ly/2LrYIQk
Резиденція фестивалю сайт-специфік мистецтва (20.01) http://bit.ly/3qipcSM
Конкурс для ЗМІ на тему доступних адміністративних послуг. Термін прийому робіт
подовжено (11.02) http://bit.ly/3ie15C2
Ukrainian Doc Preview: відкрито прийом заявок (22.02) http://bit.ly/3nSYGOA
Державних службовців запрошують на інтенсивну менторську програму Open Data
Mastermind (25.01) http://bit.ly/2N2kIkV
Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України
(01.03) https://bit.ly/3qhjjp0
МолодьТуТ: створи простір молодіжних перспектив у своїй громаді (01.02)
https://bit.ly/3qoueNL
Конкурс до Молодіжної консультативної ради програми “СИЛА (Єднання через спільні дії
молоді)”, 31.01 http://bit.ly/35FfUbK
#ПрямуємоРазом #EU4CivilSociety #GOZNAMY

