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1. Запрошуємо долучитись до міжнародного проекту 
уряду Японії “Корабель молодих лідерів світу”

Запрошуємо представників громадських організацій долучитися до
проекту, в якому візьмуть участь 120 учасників із Японії та 120 
учасників з інших країн (по 12 учасників від кожної країни: 
Федеративна Республіка Бразилія, Канада, Індія, Нова Зеландія, 
Україна, Республіка Коста-Ріка, Арабська Республіка Єгипет, 
Республіка Фіджі, Республіка Кенія та Королівство Тонга).
Формування делегації України
Молодіжна делегація України буде складатись з 12 осіб (6 
чоловіків та 6 жінок). 8 членів делегації буде обрано на конкурсних
засадах відповідно до цих умов, 4 члени делегації, включаючи 
національного лідера, будуть номіновані Посольством Японії в 
Україні відповідно до рішення Посольства.
Критерії відбору делегації України
А. Основними характеристиками для учасників є наступні:
1. Повне розуміння значення та мети цієї програми
2. Вік від 18 до 30 років (станом на 1 квітня 2016 року)
3. Можливість брати участь у програмі протягом усього терміну її 
дії
4. Добрий фізичний стан та психологічне здоров’я, здатність 
витримувати довгі подорожі
5. Розвинені комунікаційні навички та вміння працювати в команді
6. Вільне володіння англійською мовою (мінімум рівень Upper 
Intermediate)
7. Зацікавленість у японській культурі та культурах світу
8. Активна та результативна діяльність в одній зі сфер:
– політика;
– громадська діяльність, волонтерство;
– проектний менеджмент;
– журналістика, нові медіа;
– культура та мистецтво;
– екологія, захист довкілля;
– молодіжний бізнес, соціальне підприємництво;
– спорт.
В. Участь у конкурсі не може взяти особа, що була учасником 
попередніх міжнародних програм, які фінансувалися Урядом 
Японії.



Фінансові умови участі
Відібраним учасникам програми всі витрати, пов’язані з участю, 
покриваються за рахунок Уряду Японії.
5. Порядок відбору учасників та терміни
Відбір учасників відбуватиметься в 2 етапи:
І етап: Відбір за поданими учасниками аплікаційними формами, 
резюме англійською мовою та мотиваційним відео-роликом до 
трьох хвилин англійською мовою на тему: “Чому я маю бути в 
команді України на Кораблі молодих лідерів світу”. Посилання на 
мотиваційне відео додається під час заповнення аплікаційної 
форми. Рекомендується розміщення відео на сервісах You Tube 
або Facebook.
Посилання на аплікаційну форму
Резюме надсилається на офіційну електронну адресу 
Міністерства:swy@msms.gov.ua
Звертаємо увагу, що всі документи подаються англійською мовою.
Останній день надсилання резюме та заповнення аплікаційної 
форми:
20 серпня 2016 року.
ІІ етап. Особиста співбесіда учасників з Відбірковою комісією у 
Міністерстві молоді та спорту України.
По закінченню відбору відбудеться прес-конференція та 
представлення української делегації.
6. Відбіркова комісія
1. Ярема Олександр – заступник Міністра молоді та спорту 
України
2. Мовчан Микола – заступник Міністра молоді та спорту України
3. Бекреньова Олена – директор Фонду Богдана Гаврилишина
4. Представник Посольства Японії в Україні
5. Клочан Владислав – підприємець, представник компанії Peak
6. Джима Юлія – українська біатлоністка, чемпіонка Олімпійських 
ігор, призерка та переможниця Чемпіонатів світу, Кубків Європи з 
біатлону, Заслужений майстер спорту України
7. Представник МЗС України
8. Представникмас-медіа
9. Представник молоді, активний учасник міжнародних програм 
обміну
7. Календарний план програми
А. Приїзд закордонних делегацій та заходи у Японії
17-22 січня 2017 року

В. Підготовча тренінгова сесія (лише для японських учасників)
21-22 січня 2017 року
С. Наземна тренінгова сесія
23-28 січня 2017 року
D. Морська тренінгова сесія
*зупинка у портах Нової Зеландії та Фіджі
з 29 січня по 3 березня 2017 року
Е. Тренінгова сесія по завершенню програми (лише для японських 
учасників)
3-4 березня 2017 року
8. Календарний план відбору делегації України
Оголошення конкурсу: 26 липня 2016 року
Останній день подачі заявок: 20 серпня 2016 року
1-ше засідання Відбіркової комісії, результати І туру відбору:
2 вересня 2016 року
2-ге засідання Відбіркової комісії, співбесіда з фіналістами, 
тестування:
5 вересня 2016 року
Оголошення переможців відбору: 12 вересня 2016 року
Установча зустріч національної делегації та прес-конференція: 15 
вересня 2016 року
Інформування Посольства Японії про склад національної делегації 
України: 16 вересня 2016 року
9. Додаткова інформація та контактні дані
Офіційний сайт програми
Сторінка у F  acebook, присвячена участі української делегації:
Контактний телефон департаменту молодіжної політики 
Мінмолодьспорту: +38044-287-24-57.
Джерело:
http://www.dsmsu.gov.ua/index/ua/material/25591

2. БО «БФ «Карітас Краматорськ» відкриває 
програму з надання бізнес-грантів

Благодійний фонд «Карітас Краматорськ» відкриває програму з 
видачі бізнес-грантів для переселенців і місцевого населення, яке 
постраждало від конфлікту, на підтримку ініціатив мікро-бізнесу 
(дрібна торгівля, послуги невеликого масштабу, або дрібне 
виробництво).

http://www.dsmsu.gov.ua/index/ua/material/25591
https://www.facebook.com/Ship-for-World-Youth-Program-Ukraine-230757297282778/?fref=ts
https://www.facebook.com/Ship-for-World-Youth-Program-Ukraine-230757297282778/?fref=ts
http://www.shipforworldyouth.org/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83_%D0%B7_%D0%B1%D1%96%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8_2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8_2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD
mailto:swy@msms.gov.ua
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWD_OL09uKsnFDAo3XYXrRAcF63P6XvoOvJpn1I0tiEvHqfg/viewform


Бізнес-гранти надаються на відновлення втраченого через 
військовий конфлікт бізнесу і на розвиток діючого бізнесу 
учасника програми.

Розмір гранту становитиме від 5 000 до 30 000 гривень в 
залежності від індивідуальних потреб. Джерело коштів, отриманих
завдяки бізнес-гранту, забезпечить учасників програми і їх сім'ї 
доходом для забезпечення нагальних потреб. Надання бізнес-
грантів спрямовано на отримання учасником програми фінансової 
незалежності, забезпечує йому гідне заняття і сприяє отриманню 
суспільством необхідних товарів і послуг.

Термін дії програми - з 1.07.2016 по 31.12.2016

Останній день подання - 30 листопада 2016 року.

3. Конкурс для читачів літнього віку «Моя 
книжкова полиця»

Громадська організація «Форум видавців» запрошує пенсіонерів до
участі  у  Всеукраїнському  конкурсі,  що  відбудеться  у  межах
благодійної акції «Третій вік: задоволення від читання».
Учасникам Конкурсу необхідно написати історію про особливу для
них  книгу  чи  свою домашню  бібліотеку.  Обсяг  тексту:  до  3600
знаків.
Вимоги до учасників: вік 55+, можливість перебувати на Форумі
видавців у Львові з 16 по 18 вересня 2016 р.
Текст  необхідно  надіслати до  19  серпня  2016 на  електронну
пошту 3vik@bookforum.com.ua  (у  темі  листа  зазначити  Конкурс
«Моя книжкова полиця») або листом на поштову адресу:  Форум
видавців,  вул.  Шота  Руставелі  7,  оф.  218,  м.  Львів,
79005. Обов’язково  потрібно  вказати:  ім’я,  прізвище,  номер
телефону, вік, поштову адресу.
Журі  Конкурсу  обере  трьох  переможців,  які  отримають
запрошення  на  23  Національний  книжковий  «Форум  видавців  у
Львові».  Оголошення  переможців  відбудеться  16  вересня  2016
року  під  час  гала-концерту  за  участі  відомих
українських виконавців.
Переможці  Конкурсу також  отримають  безоплатні  подарунки
(комплекти  книжок)  на  книжковому ярмарку  у  Палаці  мистецтв

(вул.  Коперника,  17).  Інформація  про переможців  Конкурсу  буде
оприлюднена на сайті bookforum.ua та у партнерських ЗМІ.
Проїзд  та  проживання  переможців  Конкурсу
забезпечують організатори.
Благодійна  акція  «Третій  вік:  задоволення  від  читання»
проводиться  з  2012  року  у  межах  Національного  книжкового
«Форуму видавців у Львові». Організатор – ГО «Форум видавців».
Це  акція  для  пенсіонерів,  спрямована  на  задоволення
інтелектуальних  потреб  старшого  покоління,  соціалізацію
пенсіонерів,  їх  залучення  до  культурних  активностей  та
спілкування,  а  також популяризацію  позитивного  ставлення  до
старості  та  толерантності  до  літніх  людей  у  суспільстві.
Щорічно заходи акції  безкоштовно відвідує понад 10 тисяч осіб
пенсійного  віку,  які  мають  можливість  придбати  книжки  за
знижками  від  видавництв-партнерів  на  книжковому  ярмарку,
зустрітись з улюбленими авторами та інтелектуалами, а також
відвідати інші заходи спеціальної програми.

4. Фонд Віктора Пінчука оголошує конкурс на участь у 
молодіжній панелі 13 Щорічної зустрічі YES!!!

Фонд Віктора Пінчука та Ялтинська Європейська Стратегія (YES) 
http://yes-ukraine.org/ua/ продовжують залучати українську молодь 
до глобальних дискусій з провідними світовими та українськими 
політиками, бізнесменами та експертами з метою формування 
генерації молодих відповідальних лідерів шляхом відкритого 
конкурсу на участь у молодіжній панелі 13-ї Щорічної зустрічі 
YES, що пройде 15-17 вересня 2016 року в Києві.

В рамках молодіжної панелі учасники матимуть унікальну 
можливість поспілкуватися з цікавими та впливовими 
особистостями світового масштабу, отримати корисні поради та 
надихнутися на зміни.

Запрошуємо стипендіатів освітніх програм Фонду «Завтра.UA» та 
«Всесвітні студії» та молодих лідерів з інших активних спільнот, 
ініціатив та проектів з усіх регіонів України долучитись до 
конкурсу на участь у молодіжній панелі 13-ї Щорічної зустрічі 
YES.



Тому:
- якщо ти молодий та активний,
- прагнеш змін в країні та займаєш активну громадянську позицію
- впроваджуєш власні проекти та ініціативи
- започаткував власну справу або йдеш до цієї мети
- хочеш долучитися до мережі молодих та активних,
- бажаєш перейняти досвід або поставити питання світовим 
лідерам
долучайся до конкурсу!!!

Відбір учасників проходитиме в 2 етапи:

1. Заповнити аплікаційну форму за посиланням http://bit.ly/yes-
youth-panel до 05.08.2016р.
2. Відібранні комісією кандидати, будуть запрошені та пройдуть на
співбесіду - online, offline, skype, call – до 17.08.2016р.
26.08.2016р. буде оголошено про результати відбору!

Харчування та проживання іногородніх учасників за рахунок 
організаторів.
Транспортні витрати – за власний рахунок.

5. Нарощування цифрового потенціалу 
громадянського суспільства

Конкурс на одержання грантів 2016 рік

Посольство Сполучених Штатів Америки запрошує українські 
неурядові організації (НУО) й незалежні засоби масової інформації
– в тому числі друковані, радіо, телевізійні та електронні медіа – 
подавати проектні пропозиції з подальшого розвитку свободи 
інформації через соціальні медіа, підтримки розвитку й 
координації незалежних блогерів і/або сприяння цифровому 
розвиткові й нарощуванню цифрового потенціалу громадянського 
суспільства в Україні.

Відбір проектів базується на здатності претендента 
продемонструвати конкретні досягнення, які зможуть показати, як 
використання технології вплине на місію організації і як 
покращений цифровий потенціал і стійкий розвиток піде на 
користь інформаційним завданням неурядових організацій в 
Україні.

Гранти надаються на разовій основі. Тривалість програм може бути
різною залежно від пропозицій, але тривалість профінансованого 
проекту не має бути довшою за рік. Жоден грант не 
перевищуватиме 50 000 доларів. Більшість грантів будуть 
меншими; середній очікуваний розмір гранту – від 10 000 доларів 
до 30 000 доларів. 

КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ПОДАЧІ ЗАЯВОК:  НЕ ПІЗНІШЕ 7 
серпня 2016 року

Основні вимоги

Ця грантова програма приймає пропозиції від українських 
неприбуткових і неурядових організацій та незалежних засобів 
масової інформації. Українські державні, регіональні або місцеві 
урядові організації, урядові засоби масової інформації, так само як 
медіа, що належать політичним партіям, до участі у програмі не 
допускаються. Університети можуть бути партнерами неурядових 
організацій у медіа-проекті. Від організації може подаватися тільки
одна пропозиція.

Організації-претенденти та їхні члени не можуть представляти 
жодної політичної партії або працювати призначеними чи 
обраними державними посадовими особами на момент подання 
пропозиції або протягом дії гранту.  Організації, які належать до 
будь-якої політичної партії і/або фінансово підтримуються нею 
(окрім як через тимчасову рекламу), не можуть брати участі в 
конкурсі. Організації-претенденти не можуть робити ніяких витрат
за рахунок власних коштів від імені політичних партій, партійних 
коаліцій або їхніх представників. Грантові кошти не можна 
використовувати ні як внесок у будь-яку політичну кампанію, ні як 
компенсацію витрат на внесок у будь-яку політичну кампанію. 
Організації-претенденти не можуть публікувати або передавати 
будь-яких матеріалів, що прямо або побічно сприяють будь-якому 
політичному кандидатові, політичній партії, партійній коаліції чи 
виступають проти них.

Заявка на участь у цьому тематичному конкурсі чи отримання 
коштів у ньому не позбавляє жодну з організацій права на участь у 
конкурсі за отримання інших коштів уряду США.

Грантова програма не підтримує реклами в газетах або платних 
публікацій; інформаційних листівок НУО; спеціалізованих 



публікацій, що стосуються вузьких професійних питань, і проектів,
метою яких є пропагування партійної політики.

Максимальна сума гранту становить 50 000 доларів. Фактична 
сума гранту залежить від діапазону діяльності й тривалості 
проекту, яка може коливатися від одного місяця до року.  
Заохочується розподіл витрат і рекомендується, щоб організації 
водночас шукали додаткового фінансування з інших джерел.

Основні проектні теми конкурсу

Щоб мати право на розгляд у цьому конкурсі, запропонована 
проектна діяльність мусить стосуватися таких сфер:

 Нарощування цифрового потенціалу: ініціативи, які 
нарощують цифровий потенціал українських неурядових 
організацій (НУО);

 Технологічний розвиток громадянського суспільства: 
ініціативи, які стимулюватимуть розвиток, ефективність і 
стабільність третього сектора України шляхом використання 
технологій;

 Нові медіа в рамках традиційних незалежних медіа: 
ініціативи, які стимулюватимуть розвиток та ефективність 
використання традиційними незалежними медіа нових і 
соціальних медіа;

 Свобода інтернету: проекти, які працюють над захистом 
свободи слова, об’єднань і зборів в онлайновому світі;

 Публічний доступ до інформації: підтримка НУО, які 
надають інформацію громадськості з метою розвитку глибших 
навичок і розробки потужностей у сфері соціальних медіа, із тим, 
щоб вони могли розширити охоплення своєї цільової аудиторії та 
поглибити зворотний зв’язок із нею;

 Молодь у соціальних медіа: нарощування потужності у 
сфері соціальних медіа серед молодих українців. Цю діяльність 
має бути пов’язано з роботою організацій громадянського 
суспільства, свободою публічної інформації та свободою 
інтернету;

 Розвиток і координація міжнародних блогерів: проекти, які 
сприяють розвиткові та об’єднанню голосів громадянського 
суспільства он-лайн.

 Медіаграмотність: проекти, спрямовані на поліпшення 
здатності українців критично оцінювати свої цифрові медіаканали
 для точності і неупередженості висвітлення інформації.

 Правила подачі заявки:

Заявки прийматимуться тільки в електронному вигляді. Заявки в 
паперовому вигляді не прийматимуться. Ви маєте подати Вашу 
заявку в форматі PDF. Заявку має бути написано водночас 
англійською та українською мовами. Ви мусите 
використовувати стандартну форму заявки і дотримуватися 
вказівок, наданих на цій сторінці. Неповні заявки або такі, що 
будуть подані пізніше визначеного терміну, в цьому конкурсі не 
розглядатимуться. Кошти, витрачені до початку офіційного періоду
гранту, не відшкодовуватимуться.

Будь ласка, не заповнюйте форми заявок у вікні браузера, спочатку 
збережіть їх на своєму комп’ютері.

Подавайте проектні заявки на 
адресу KyivSocialMediaGrant@state.gov до 7 серпня 2016 р.

Заявка (українською)

Заявка (англійською)

Опис програми та інструкції англійською:
http://ukraine.usembassy.gov/dcbgrant.html

Будь ласка, зауважте, що неповні заявки не розглядатимуться.

6. ҐРАНТОВА  ДОПОМОГА  ПО  ПРОЕКТАХ
ЛЮДСЬКОЇ  БЕЗПЕКИ  ПРОГРАМИ  «КУСАНОНЕ»
Міністерство Закордонних Справ Японії ОФІЦІЙНА ДОПОМОГА
РОЗВИТКУ  ПЕРЕДМОВА  Запропонована  Урядом  Японії
програма  фінансової  допомоги  для  проектів  розвитку
призначається  для  задоволення  різноманітних  потреб  країн,  що
перебувають у стані  розвитку.  Ця програма, яка також відома як
«програма Кусаноне», сприяє проектам, що пропонуються різними
організаціями,  як  неурядовими  організаціями,  так  і  місцевими
державними  організаціями.  Програма  Кусаноне  набула  високого
рейтингу  завдяки  тому,  що  вона  забезпечує  гнучке  та  швидке
сприяння  основним  проектам  розвитку.  Цей  буклет  описує  в



загальних рисах завдання, необхідні процедури та інші вимоги для
отримання допомоги по програмі Кусаноне. МЕТА За програмою
Кусаноне безвідплатна фінансова допомога надається неурядовим
організаціям,  лікарням,  початковим  школам,  науково-
досліджувальним  інститутам  та  іншим  неприбутковим
організаціям з метою надання допомоги задля здійснення проектів
розвитку цих організацій. Наявність коштів програми Кусаноне у
кожній  окремій  країні  забезпечується  Офіційною  Допомогою
Розвитку  (ОДР)  разом  із  новітніми  видами  співробітництва,  що
впливатимуть  на  добробут  суспільства.  ПОТЕНЦІЙНІ
ҐРАНТООДЕРЖУВАЧІ  Будь  яка  некомерційна  організація  може
стати одержувачем програми Кусаноне. Єдина вимога – це повинна
бути  неприбуткова  організація,  що  виконує  основні  проекти
розвитку. Приклади потенційних реціпіентів допомоги: місцеві та
міжнародні  неурядові  організації  (незалежно  від  громадянства),
лікарні,  початкові  школи,  науково-  досліджувальні  інститути  та
інші неприбуткові організації.  СФЕРА ПРОЕКТІВ 1) Всі проекти
розвитку  малого  маштабу  мають  право  на  фінансування  за
програмою  Кусаноне.  Однак  особлива  увага  буде  приділятися  у
таких  сферах:   МЕДИЧНА  ДОПОМОГА  ОСВІТА  СПОРТ
ДОПОМОГА  НАДАННЯ  ДОПОМОГИ  ПРОШАРКУ
НАСЕЛЕННЯ,  ЩО  ТЕРПИТЬ  НУЖДУ  СУСПІЛЬНИЙ
ДОБРОБУТ  НАВКОЛИШНЄ  СЕРЕДОВИЩЕ 2  Кілька
прикладів  (неповний  список)  пріоритетних  проектів:
РЕМОНТНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ  РОБОТИ  ТА  ПОСТАЧАННЯ
ОБЛАДНАННЯ  ПОЧАТКОВИМ ШКОЛАМ   ПОСТАЧАННЯ
МЕДИЧНОГО  ОБЛАДНАННЯ  ЛІКАРНЯМ  ПРОФЕСІЙНЕ
НАВЧАННЯ  ДЛЯ  ІНВАЛІДІВ Також,  особлива  увага
приділяється проектам по залученню жінок до суспільно-корисної
діяльності. 2) У кожній окремій країні пріоритетні сфери можуть
визначатись  Посольством  Японії  відповідно  до  потреб  розвитку
цієї  країни.  ГРОШОВІ  КОШТИ  Кошти  програми  Кусаноне
надаються після дослідження та оцінки кожної заявки на щорічній
проектній  основі.  Відносно  суми  допомоги  на  кожний  окремий
проект  просимо  консультуватись  із  економічним  відділом
Посольства Японії в Україні, зателефонувавши в Посольство (дні
та години прийому: понеділок - п'ятниця з 9:00 до 12:30, тел.: (38-
044)490-70-76,  факс:  (38-044)  490-55-02),  або  надіславши e-mail:
kusanone@kv.mofa.go.jp Зверніть увагу, що з отриманням листів з
доменів  mail.ru,  rambler.ru,  ukr.net,  Yandex  та  ukrpost  виникають

труднощі.  Користувачам  вище  вказаних  доменів  рекомендуємо
використовувати  будь-які  інші  поштові  служби.  Потенційний
заявник  має  взяти  до відома те,  що наступні  статті  бюджета  не
можуть фінансуватись: заробітна платня, дорожні та повсякденні
витрати,  інші  адміністративні  та  поточні  витрати  організації-
реципієнта  допомоги.  Кошти  гранту  також  не  можуть  бути
використані для сплати ПДВ. Крім того, отримувач зобов’язується
оплатити  банківську  комісію  за  конвертацію  валют  (розмір
визначається  в  залежності  від  суми  гранту,  зазвичай  не  більше
6000  грн.)  ЯК  ПОДАТИ  ЗАЯВКУ  НА  ОТРИМАННЯ  ҐРАНТУ
Якщо Ваша установа погоджується з вищезазначеними умовами та
Ви бажаєте стати одержувачем програми Кусаноне, тоді потрібно
направити заповнену аплікаційну форму до Посольства Японії. В
зв'язку  з  тим,  що  у  нас  може  виникати  потреба  в  додатковій
інформації,  вельми  важливо  аби  Ви  вказали  Ваш  контактний
телефон (бажано також номер мобільного телефона) та адресу. До
заявки  мають  додаватися  деталізований  бюджет  проекту,
генеральний план, технічно-економічне обґрунтування проекту та,
при  наявності,  проспект  та  копія  статуту  Вашої  установи.
Аплікаційну  форму  та  додаткову  інформацію  про  програму
Кусаноне Ви можете знайти на сайті Посольства Японії в Україні
http://www.ua.emb-japan.go.jp  або  зателефонувавши  в  Посольство
(дні та години прийому: понеділок - п'ятниця з 9:00 до 12:30, тел.
(38-044)  490-70-76,  факс  (38-044)  490-5502,  e-mail:
kusanone@kv.mofa.go.jp).  Будь  ласка,  принесіть  або  відправте
заповнену заявку та інші необхідні документи в Посольство Японії
поштою,  електронною  поштою  або  по  факсу:  Поштова  адреса:
Посольство  Японії  в  Україні  Бізнес-центр  «Європа»,  7  поверх,
Музейний провулок, 4, 3 01901, Київ Fax: (380-44) 490-5502 E-mail:
kusanone@kv.mofa.go.jp При поданні анкети, будь ласка, майте на
увазі  наступне:  1)  Відбираючи  проекти  для  фінансування  Уряд
Японії  віддає  перевагу  важливим  та  довгостроковим  проектам.
Найпершим  та  найголовнішим  є  те,  що  Ви  маєте  переконати
Посольство у тому, що Ваша установа здатна правильно керувати
довгостроковими  проектами  розвитку.  Докладно  опишіть
досягнення Вашої установи, які обов'язково будуть прийняті нами
до уваги. 2) Як згадувалось вище, Уряд Японії не може надавати
кошти для виплати заробітної платні та покриття іншіх поточних
витрат. Отже, управління проектом повинно фінансуватись Вашою
установою. Аби запевнити Посольство в Вашій спромозі керувати



проектом,  Ви  маєте  довести,  що  Ваша  установа  має  достатньо
коштів  для  покриття  поточних  витрат.  3)  Всі  статті  бюджету
проекту  мають  бути  підтвердженні  кошторисом  витрат,  щоб  ми
могли фінансувати їх. Ви маєте подати кошторис від трьох різних
постачальників.  За  деяких  умов  (наприклад,  при  кризових
ситуаціях або якщо є тільки один постачальник) Посольство може
відмовитись  від  вимоги  про  трьох  постачальників.  ПРОЦЕС
ОТРИМАННЯ  ҐРАНТУ  Постачальник  товарів/услуг  Установа-
реципієнт  Посольство  Японії  Міністерство  Закордонних  Справ
Японії  К/П:  Контракт  на  придбання  товарів/послуг  Оформлення
заявки  Дослідження  проекту Ухвалення  проекту Виплата  коштів
Надання «Заяви про виплату коштів» Укладення К/ПБП Переказ
коштів Укладення К/П Придбання товарів та послуг Звіт 4 К/НБД:
Контракт  про  надання  безвідплатної  допомоги  ПРОЦЕДУРИ
ЗАТВЕРДЖЕННЯ Уряд Японії  отримує  занадто багато заявок на
отримання  допомоги.  Тому,  після  детального  вивчення  проектів
кошти надаються тільки найбільш придатним із них. Після того як
анкета  та додаткові  документи поступають в Посольство Японії,
процедура розгляду проходить наступним чином: 1) Дослідження
проекта:  після  того,  як  заявка  надійде  до  Посольства  проект
вивчається співробітниками Посольства, при цьому особлива увага
приділяється меті проекту, його соціально-економічному впливу та
вартості.  На  цих  засадах  будуть  відібрані  потенційно  придатні
проекти  для отримання  безвідплатної  допомоги.  2)  Відвідування
місця  розташування:  співробітник  Посольства  відвідує  місце
розташування обраного проекту, після чого буде прийнято рішення
про надання або ненадання безвідплатної  допомоги.  3) Контракт
про  надання  безвідплатної  допомоги:  Посольство  Японії  та
установа-реципієнт  підписують  контракт  про  надання
безвідплатної допомоги. В контракті вказують: назву, мету та опис
проекта,  назву  установи-реципієнта,  пункт  про  цільове
використання  коштів,  а  також  точно  визначену  суму  кошт,  що
надаватимуться  в  рамках  проекту.  4)  Виплата  грошових  коштів:
Установа-реципієнт  повинна  заключити  контракти  на  придбання
товарів та/або послуг з відповідними постачальниками. Контракти
ретельно  вивчаються  Посольством  Японії  з  метою  перевірки
припустимості цін та бюджету. Після ухвалення цін та одержання
підписаного  прохання  про  оплату  від  установи  реципієнта,
Посольство  виділяє  грошові  кошти.  5)Виконання  проекту:
Безвідплатна допомога має бути використана належним чином та

виключно  для  придбання  товарів  та/або  послуг,  необхідних  для
виконання  задтвердженого  проекту.  Після  надання  грошових
коштів  передбачається  своєчасний  початок  виконання  проекта
згідно  із  погодженим  графіком.  6)Звіт:  Посольство  Японії  може
вимагати  від  організації-отримувача  Попередній  Звіт  під  час
імплементації  проекту.  Остаточний  Звіт  необхідно  подати  після
завершення  імплементації  всіх  проектів.  Разом  з  Остаточним
Звітом мають подаватись також фінансовий звіт та квитанції,  що
показують  як  були  використані  кошти.  НЕОБХІДНІ  УМОВИ
1)Отримані  кошти мають використовуватися  виключно в  рамках
виконання  проекту.  Посольство  Японії  залишає  за  собою  право
призупинити  надання  допомоги  у  разі,  якщо  кошти  будуть
використовуватись для інших, не передбачених проектом цілей. 2)
Бажано,  щоб  установа-отримувач  відкрила  окремий  банківський
рахунок  для виконання  проекту  в  цілях  полегшення  проведення
аудиторських  перевірок  Посольством  Японії  або  його
представниками.  3)  Незалежно  від  дати  початку  виконання
проекту, кошти на безвітплатну допомогу надаються до 31 березня
(кінець фінансового року в Японії).  4) Якщо установа-отримувач
вважає за необхідне удосконалити план проекту з непередбачених
обставин,  то  вона  має  проконсультуватись  з  Посольством  та
погодити зміни.

7. Конкурс з локалізації національного плану дій на 
виконання Резолюції РБ ООН

Український  жіночий  фонд  оголошує  конкурс  для  жіночих
громадських організацій з локалізації національного плану дій на
виконання  Резолюції  Ради  Безпеки  ООН  1325.  Максимальний
розмір гранту – 175 000 грн. Тривалість проекту – 10 місяців. 
Минуло 15 років з дати прийняття Резолюції Ради Безпеки ООН
№1325,  яка  звертає  увагу  на  наслідки  збройних  конфліктів  для
жінок, визнає важливість рівноправної і всебічної участі жінок у
підтримці  та  зміцненні  миру  і  безпеки,  а  також  необхідності
посилення  захисту  жінок,  дівчат  та  забезпечення  їх  прав
(http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_669 ). 24 лютого 2016 року
у результаті плідної співпраці Міністерства соціальної політики та
жіночих громадських організацій урядом Україні було затверджено
Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН



1325  “Жінки,  мир,  безпека”  на  період  до  2020  року
(http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/113-2016-%D1%80 ).
За  результатами  оцінки  впровадження  Резолюції  1325  в  різних
країнах,  що  здійснювалась  ООН-Жінки,  було  зазначено,  що
існування  Національного  плану  не  є  запорукою  успішного
практичного  впровадження  Резолюції  і  самого плану.  Ефективне
виконання Національного плану можливе тільки за активної участі
громадянського суспільства у просуванні участі жінок в усі сфери,
які стосуються миру, безпеки і конфлікту,  а також відповідальної
позиції органів влади щодо виконання плану.
Мета конкурсу: сприяти імплементації Національного плану дій з
виконання  резолюції  Ради  Безпеки  ООН  №1325  на  локальному
рівні та співпраці жіночих організацій з державними  структурами,
відповідальними  за  реалізацію  Національного  плану;  посилити
роль  жіночих  організацій  у  процесах  моніторингу  й  оцінки
виконання Національного плану.
Підтримка надаватиметься проектам, які передбачають:

 обговорення та розробку локальних/регіональних планів дій
або включення стратегій та заходів Національного плану до інших
існуючих регіональних програм

 ініціативи,  спрямовані  на  реалізацію,  моніторинг  та
контроль виконання локальних планів дій

 підвищення  обізнаності  громадськості  та  державних
структур, які відповідальні за реалізацію Національного плану дій,
про  Резолюцію  РБ  ООН  №  1325  та  важливість  й  необхідність
участі жінок у підтримці та зміцненні миру й безпеки

 налагодження  співпраці  та  координацію  зусиль  між
жіночими  громадськими  організаціями  та  державними
структурами щодо виконання Національного і регіональних планів
дій, визначення пріоритетів та оцінки результатів

 формування  кола  громадських  і  політичних  лідерів  для
просування ідей Національного плану
Максимальний розмір гранту – 175 000 грн.
Тривалість проекту – 10 місяців.
Критерії для отримання гранту:

 Запланована діяльність відповідає пріоритетам конкурсу
 Запропоновані  дії  є  ефективними  і  дозволяють  досягти

мети проекту
 Очікувані  результати  від  реалізації  проекту  є  реальними,

послідовними і чітко визначеними

 Обґрунтовані  заплановані  витрати,  що
відповідають очікуваним результатам

 Адміністративний  бюджет  за  проектною  заявкою  має  не
перевищувати 20% від загального бюджету
Для  участі  у  конкурсі  зацікавлені  організації  мають
подати наступне:
1.  Заповнену аплікаційну форму в електронному вигляді  з  усіма
додатками в одному файлі (у форматі .doc)
2. Витяг із статуту організації, що підтверджує, що напрямками її
діяльності  є  захист  прав  жінок  та/або  просування
ґендерної рівності
Просимо надсилати проекти з поміткою в темі листа «Конкурс з
локалізації  національного  плану  дій»  за
адресою iryna@uwf.kiev.ua до 25 серпня 2016 року включно.  

8. Конкурс на участь у програмі «Нові підходи до 
реформування системи адміністрування середньої 
школи в Україні» (Франція)

Агентство  США  з  міжнародного  розвитку  (USAID)  розпочинає
набір  для  участі  у  програмі «Нові  підходи  до  реформування
системи адміністрування середньої школи в Україні» за проектом
«Навчальні програми професійного зростання» (Participant Training
Program).
Орієнтовні дати поїздки – 26 листопада – 3 грудня 2016 р.
Країна стажування – Франція 
Основна  мета  програми  –  детальне  ознайомлення  українських
урядовців  та  фахівців,  залучених до реформи шкільної  освіти,  з
досвідом  і  практикою  Франції  по  адмініструванню  шкільної
системи. Це навчання надасть підтримку  діяльності українського
уряду  по  поліпшенню  якості  шкільної  освіти  шляхом
вдосконалення методів викладання і якості навчання в українських
школах  через  інтеграцію  кращих  європейських  практик
системного  адміністрування  школи  з  використанням  сучасних
підходів та інновацій.
Учасниками цієї програми можуть бути:

 Посадові особи Міністерства освіти і науки України
 Фахівці регіональних / міських департаментів освіти,
 Ключові  фахівці  освітньої  галузі  та  державні  посадові

особи, які беруть участь в процесі розробки політики, пов’язаної із
реформою освіти,



 Фахівці, залучені у процес навчання вчителів,
 Члени асоціацій керівників шкіл.

Усі  витрати  учасників  програми (група  з  10  осіб)  покриваються
проектом,  окрім вартості  виготовлення закордонного паспорта та
витрат на території України (транспортних, проживання в готелі у
разі  потреби,  тощо).  Знання  іноземної  мови  від  учасників  не
вимагається, з групою працюють перекладачі.
Для  участі  у  конкурсі  необхідно заповнити он-лайн  Анкету
кандидата для участі в програмі на сайті  www.ptp.ceume.org.ua та
подати  один  примірник  роздрукованих  і  власноруч  підписаних
після заповнення он-лайн форми документів  до 26 серпня 2016 р.  
 Докладніше  про  програму  на
сайтах www.ptp.ceume.org.ua таwww.ceume.org.ua
 Координатор програми: Кисельова Олена, тел. (044) 246-7205/13,
(050) 355-9510,Kyselyova@ceume.org.ua

9. Конкурс «Безпечна громада – спільний інтерес, 
спільна відповідальність»

 Мета конкурсу
Підтримати  формування  сталих  зв’язків  на  рівні  територіальних
громад,  що  сприяють  впровадженню  підзвітності  поліції,
встановленню  та  підтриманню  правопорядку,  забезпечують
попередження  злочинності,  розвивають  безпечне  середовище  в
громаді.
Пріоритети та завдання конкурсу

 залучення місцевих громад до забезпечення правопорядку
та безпеки;

 підтримка формування та діяльності місцевих поліцейських
комісій;

 формування практик виявлення місцевих проблем у сфері
безпеки  шляхом  залучення  активних  членів  місцевих
територіальних громад;

 розробка  та  сприяння  реалізації  програм  забезпечення
безпеки і правопорядку на рівні місцевих громад;

 створення  у  співпраці  із  органами  місцевого
самоврядування структур  (площадок/платформ),  що у взаємодії з
поліцією та іншими зацікавленими сторонами проводять активну

освітню, просвітницьку  діяльність,  спрямовану на попередження
злочинності, посилення правопорядку та місцевої безпеки;

 формування  практики  підзвітності  територіальним
громадам діяльності поліції на місцях.
 Учасники конкурсу
До  участі  у  конкурсі  запрошуються:  неприбуткові  організації,
зокрема  благодійні  організації,  громадські  об’єднання  (в  тому
числі громадські організації та спілки), які:
•  мають  статус  неприбуткової  чи  благодійної  організації  та
офіційно зареєстровані в Україні;
•  мають  досвід  активної  роботи  у  сфері  захисту  прав  людини,
моніторингу  роботи  державних  та/або  муніципальних  органів,
розвитку спроможності громади (або такий досвід мають ключові
партнери поданої проектної пропозиції);
•  мають  спроможність  впроваджувати  грантові  проекти  та
звітуватися за ними (включаючи фінансове звітування).
Пропозиції  від організацій,  які  не відповідають наведеним вище
формальним вимогам, не розглядатимуться. Конкурс не передбачає
надання  грантів  прибутковим  організаціям,  політичним  партіям,
органам  державної  влади,  органам  місцевого  самоврядування,
релігійним громадам і приватним (фізичним) особам та фізичним
особам-підприємцям.
Вимоги до проектних пропозицій 
До  участі  у  конкурсі  приймаються  проектні  пропозиції,
підготовлені відповідно до  визначених  цим оголошенням вимог,
від  організацій,  які  відповідають  вищезазначеним  вимогам.
Перевага  надаватиметься  проектним  пропозиціям,  котрі
відповідають одному чи декільком з наведених нижче критеріїв:
•  пропонують інноваційні підходи до налагодження співпраці між
територіальною громадою та поліцією;
• мають чітке бачення можливих шляхів такої співпраці, конкретні
механізми взаємодії та продуманий план реалізації;
•  враховують  місцевий  контекст  та  особливості  обраної
територіальної громади;
•  мають підтверджені домовленості по спільній роботі з органами
місцевого самоврядування, Національною поліцією, Міністерством
внутрішніх справ;
Проектні пропозиції подаються за формою, визначеною у розділі
«Порядок  подання  проектних  пропозицій»  цього  оголошення,  у 
терміни,  визначені  цим  оголошенням.  Проектні  пропозиції  буде

mailto:Kyselyova@ceume.org.ua
http://www.ceume.org.ua/
http://www.ptp.ceume.org.ua/
http://www.ptp.ceume.org.ua/


перевірено  на  відповідність  формальним вимогам конкурсу й ті,
що відповідатимуть вимогам, буде передано на розгляд конкурсної
комісії.
 Бюджет та дозволені витрати
Прийнятними вважаються витрати, які:
•  необхідні  для  виконання  проектної  діяльності  відповідно  до
Грантової угоди;
•  відповідають  принципам  доцільності  та  відповідності  витрат,
включно  з  принципами  «найвища  якість  за  найнижчу  ціну»,  й
ефективності витрат;
•  коректно  задокументовані,  обґрунтовані  та  зрозумілі,  а  також
підкріплені відповідною документацією фінансово-бухгалтерської
звітності.
Кошти,  надані  в  межах  конкурсу,  може  бути  використано
винятково для оплати:
•  праці персоналу організації та залучених експертів;
•  товарів і послуг, необхідних для виконання проектної діяльності;
•  закупівлі консультаційних та/або інформаційних послуг (в разі їх
необхідності для досягнення проектних цілей);
•  оренди,  харчування  й  інших послуг,  пов’язаних  із  проектними
заходами;
•  друкарських, типографських і копіювальних послуг;
• послуг зв’язку;
•  витратних матеріалів і канцелярських товарів;
•  транспортних витрат (окрім міжнародних відряджень)
Неприйнятними є витрати, пов’язані з:
•  підготовкою проектної пропозиції для участі в конкурсі;
•  сплатою боргів;
•  відшкодуванням  витрат,  пов’язаних  із  коливанням  валютного
курсу;
•  міжнародними відрядженнями;
•  створенням та реєстрацією організації;
•  наданням  прямої  фіскальної  підтримки  державним  органам
влади;
•  політичною діяльністю;
•  релігійною пропагандою;
• діяльністю, що веде до прямої або опосередкованої дискримінації
будь-яких соціальних верств;
• проектами, спрямованими на отримання прибутку від діяльності;
•  будівництвом або ремонтними роботами;

•  закупівлею  транспортних  засобів  та/  чи  предметів  розкоші  та
відповідних послуг;
•  придбанням товарів для розповсюдження у вигляді гуманітарної
допомоги, подарунків.
 Обсяги фінансування та терміни виконання
Максимальний  розмір  гранту  становить 370  000
грн. Максимальний термін реалізації проекту –
12 місяців.  Наявність  власного  внеску від  організації-виконавця
або  з  інших  джерел  буде  врахована  та  стане  перевагою  для
апліката. Цей внесок може бути зроблений як у фінансовій, так і в
нефінансовій  формі  (наприклад,  оплата  праці  персоналу
організації,  надання  свого  офісу  чи  обладнання  для  виконання
завдань проекту, тощо). Організація  повинна буде надати звіт по
власному внеску разом із іншими звітами про використання коштів
гранту.
Порядок подання проектних пропозицій
Проектні  пропозиції  слід  подавати  українською  мовою  згідно  з
вимогами  оголошення  та аплікаційної  форми.  До  аплікаційної
форми слід додати декілька обов’язкових документів, а саме:

 копію свідоцтва про реєстрацію організації;
 резюме  усіх  осіб,  залучених  до  виконання  проекту,  із

досвідом, який відповідає сфері проектної діяльності;
 лист-підтвердження  від органів  місцевого самоврядування

та  від  регіональних  представництв  національної  поліції  щодо їх
участі  у  реалізації  проекту  (який  зазначатиме,  зокрема,  їхній
запланований внесок в реалізацію проекту).
Останній  термін  подання  аплікаційної  форми  проекту  – 17:00, 5
вересня 2016 р.
Аплікаційну  форму в електронному вигляді  необхідно  надіслати
електронною  поштою  на  адресу:rol@irf.ua,у  темі  листа  вказати
назву конкурсу  “Безпечна  громада –  спільний інтерес,  спільна
відповідальність”. Аплікаційну  форму  в  паперовому  вигляді
(оригінал)  в  двох  екземплярах  необхідно  надіслати  на  адресу
Міжнародний фонд «Відродження» – програмна ініціатива «Права
людини і правосуддя», вул. Січових стрільців 46, м. Київ, 04053.
 

mailto:rol@irf.ua
http://www.irf.ua/content/files/hr_july_2016.zip


10. Конкурс соціальних та бізнес проектів від JCI 
Ukraine

Від імені Міжнародної молодіжної палати JCI Ukraine пропонуємо
Вам взяти участь в конкурсі проектів! Якщо у Вас є соціальна чи
бізнес ідея, але Вам не вистачає ресурсів для її реалізації, тоді ця
пропозиція саме для Вас.
Ми оголошуємо  конкурс  соціальних  та  бізнес-проектів  у  сфері:
–  урбаністика;
–  креативна  економіка;
–  зелена  економіка/екологія;
–  культура;
–  start-up;
– соціальне підприємництво.
Кращі  бізнес  і  соціальні  проекти  з  кожної  категорії  матимуть
можливість презентувати свій проект бізнесменам, інвесторам на
Міжнародній конференції JCI 24-25 вересня, за результатами якої
буде шанс отримати ресурси для реалізації Вашої ідеї.
Зробіть  перший  крок  і  заповніть  дану  форму
реєстрації:http://goo.gl/forms/jmvvtAlc7qb06RNz2
Заявки приймаються до 10 вересня !

Виконавець
Катеринопільська центральна районна бібліотека

20501
Черкаська обл..
смт.Катеринопіль
вул..Соборна,46

http://goo.gl/forms/jmvvtAlc7qb06RNz2
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