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Кожна неурядова організація (НУО) має можливість подати
заявку та отримати грант на організацію подій, присвячених
програмуванню/новітнім технологіям. За умовами
програми ці заходи необхіднопровести впродовж Тижня
кодування ЄС, що триватиме з 5 по 20 жовтня 2019 року.
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Міні-гранти на
проведення
заходів із
програмування в
рамках ініціативи
Meet and Code

Цього року НУО можуть отримати міні-грант розміром до
9000 гривень для організації заходів, присвячених
програмуванню/новітнім
технологіям. Подавати
заявки потрібно в електронному вигляді.
Критерії відбору поданих заявок:
·
кожна подія має стосуватися теми технологій і
кодування. Незалежно від формату – хакатон, семінар,
лекція, кінопоказ, конкурс, ніч кодування, курси
робототехніки – подія має зосереджуватися на
програмуванні
·
кожну подію мусить відвідати щонайменше 20* дітей
та/або молодих людей віком від 8 до 24 років (*верхня
межа відсутня)
·
заходи в рамках ініціативи Meet and Code, повинні бути
безкоштовними для учасників
ВАЖЛИВО! Всім ОГС-аплікантам перед поданням заявки
потрібно зареєструватися на порталі TechSoup Україна. Для
реєстрації на сайті Meet and Code слід використати токен,
який надається на порталі TechSoup в обліковому записі
організації: «Мій профіль» (у верхньому правому
куті) à «Назва вашої організації» (у правому куті під іконкою
«Пошук») à »Ключі доступу».
Підказка! Токен
виглядає
приблизно
так:
123a4567@1b234c5de67890000

www.sap.ua
8 серпня 2019

+38-044-490-3391

Організаціям, які реєструвалися на сайті Meet and Code у
2018 році, але не мають облікового запису на
порталі TechSoup Україна, також потрібно створити такий
обліковий запис.
Новинки 2019: Нагороди Meet and Code
Цього року Meet and Code вже вдруге нагородить найкращі
події та продемонструє їхні результати широкій аудиторії.
Нагороди вручатимуть у чотирьох категоріях:
·
Girls do IT! (Дівчата програмують)
·
Diversity (Різноманіття)
·
Code for the planet (Кодинг для планети)
·
Сommunity (Громада)
У процесі подання заявки ви обираєте категорію, яка
відповідає вашій події. Заходи, що не відповідають
вказаним категоріям, залишаються прийнятними для
отримання гранту. Журі відбере фіналістів та переможців у
кожній категорії.
Також триватиме загальне голосування за найкращу
подію. Голосування відбуватиметься з 16 вересня по 20
жовтня 2019 року.
Організації, що посядуть перші місця у категоріях та
загальному голосуванні на загальноєвропейському
конкурсі, отримають винагороду в розмірі 2000 євро.
Хто впроваджує ініціативу Meet and Code
Ініціатива Meet and Code розроблена Haus des Stiftens gGmb
та проводиться за фінансування корпорації SAP, яка надає
підтримку та забезпечує ресурсами неприбуткові
організації. В Україні Meet and Code реалізується Ресурсним
центром ГУРТ, що є партнером Глобальної мережі
TechSoup.
ГУРТ – національний центр суспільної інформації та
експертизи, що понад 23 роки прискорює суспільні
трансформації
в
Україні
завдяки
ефективному
впровадженню інноваційних проектів та обслуговуванню

агентів змін, розвиваючи їхній потенціал та максимізуючи
вплив. З 2016 року Ресурсний центр ГУРТ у партнерстві з
TechSoup реалізовує Програму технологічної підтримки
НПО
України (TechSoup Україна),
яка
пропонує
неприбутковим організаціям програмне забезпечення
відомих ІТ-компаній на пільгових умовах.
Компанія SAP, один із світових лідерів на ринку
корпоративних застосунків, допомагає організаціям будьякого розміру та спеціалізації ефективніше управляти своїм
бізнесом – рішення SAP дозволяють підвищити
ефективність взаємодії окремих співробітників і організацій
в цілому, сформувати глибоке розуміння бізнесу та
створити конкурентну перевагу. Рішеннями та сервісами
SAP користуються понад 378 000 клієнтів, передові
технології компанії гарантують високу рентабельність,
сприяють безперервній адаптації та стійкому зростанню.
На український ринок компанія SAP вийшла в 1995 році. В
Україні клієнтами SAP є понад 250 державних організацій, а
також підприємств різних секторів і галузей. SAP активно
бере участь у розвитку національних ІТ-кадрів України,
співпрацюючи з провідними вишами країни в рамках
глобальної програми «Університетський Альянс».

ACREC

ACREC продовжує прийом заявок на Сертифікатну програму
«Антикорупційні міждисциплінарні студії». Ця освітня
програма, присвячена комплексному вивченню корупції як
соціально-правового явища та шляхів її запобігання.
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acrec@ukma.edu.ua
5 вересня 2019 року.

Програма
буде
корисною
для
представників
антикорупційних органів, активістів громадського сектору,
помічників народних депутатів, працівників органів влади,
журналістів, викладачів, які бажають підвищити

+380990171411

кваліфікацію у даній сфері, юристів приватних компаній,
а також студентів.
Початок
програми: вересень
2019
р.
Тривалість програми: два семестра (І семестр – з вересня
2019 р., ІІ семестр – з
січня 2020 р.).
Мова
проведення: українська/англійська.
Місце проведення: Національний університет «КиєвоМогилянська
академія»,
Київ.
Графік занять: четвер, п’ятниця о 18.00 – 20.50. У випадку
зайнятості лектора заняття можуть відбуватися у суботу.
Вартість навчання: програма є безкоштовною для 30
слухачів, відібраних за результатами конкурсу.
Для участі у конкурсі необхідно до 23.00 5 вересня
заповнити аплікаційну форму, а також
на acrec@ukma.edu.ua надіслати:
– Резюме;
– Копію диплома і додатку до диплома;
– Сертифікат про знання іноземної мови (у разі наявності);
–Рекомендаційний лист;
– Мотиваційний лист (300-500 слів) або відео тривалістю
до 3 хв. у форматі MPEG-4.
Сертифікатна освітня програма – це спільний проект
Національного
університету
«Києво-Могилянська
академія» та Міждисциплінарного науково-освітнього
Центру протидії корупції в Україні, що реалізується за
підтримки Open Society Foundations.
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Конкурс в рамках
програми COSME з
підтримки
розвитку
жіночого
підприємництва

Конкурс в рамках програми COSME «Заохочення
розвитку місцевих громадських структур навколо
питання жіночого підприємництва - Управління та
використання платформи WEgate».

Додаткові контакти:

05.09.2019 , 17:00:00
(за брюссельским часом)

Для зацікавлених організацій буде
проведено інформаційний вебінар.
Запити для реєстрації на вебінар
потрібно надсилати Олександру
Бабію, Консультанту з розробки і
реалізації програм та донорської

Опис грантового конкурсу:
Стратегічна діяльність Європейської Комісії з питань
ґендерної рівності 2016-2019 зосереджена на п’яти
пріоритетних напрямках, одним з яких є збільшення
участі
ринку
жіночої
праці
та
економічної
незалежності жінок і чоловіків. Тому є потреба
розробити політику та рекомендовані стандарти з
метою створення ефективної екосистеми для
підтримки
жіночого
підприємництва.
Конкурс спрямований на створення «Європейського
співтовариства жіночого підприємництва з обміну
досвідом»
та
залучення
великої
кількості
зацікавлених сторін, які активно підтримують жінокпідприємців, шляхом організації зустрічей або
заходів, організації «навчальних семінарів для
рівних», комунікаційної діяльності, діяльності у сфері
розвитку
громад
для
жінок-підприємців
на
європейському рівні, заходів з управління проектами,
необхідних для координації з EASME, управління та
продовження діяльності електронної платформи
WEgate,
яка
буде
використовуватися
як
загальний онлайн-інструмент.
Загальний бюджет грантового конкурсу:
850 000 євро на 1 проект від потенційних заявників
(консорціумів).
Буде
визначено
тільки
одного переможця.
Максимальний бюджет грантового конкурсу на
1 проект:
850 000 євро.
Покриття бюджету грантового конкурсу:
90 % - Єврокомісія, 10 % - члени консорціуму.
Хто може брати участь:

координації Офісу розвитку МСП
при
МЕРТ: obabiy@smedo.gov.ua, з
обов’язковою копією Андрію
Ремізову, головному спеціалісту
відділу розвитку підприємництва
департаменту розвитку
підприємництва та регуляторної
політики
Мінекономрозвитку: aremizov@me.
gov.ua.

Заявники - юридичні або фізичні особи, які
утворюють міжнародний консорціум, наприклад:
- державні та приватні суб’єкти, які відповідають за
діяльність або працюють у сфері підприємництва,
підтримки бізнесу та пов’язані з цим питанням;
- торгово-промислові палати, палати (ремесла) або
аналогічні
органи;
організації
підтримки
бізнесу;
- бізнес-асоціації та мережі підтримки бізнесу;
- державні та приватні організації, що надають
послуги
з
підтримки
бізнесу;
- державні та приватні організації, які надають
послуги з підтримки жіночого підприємництва;
міжнародні
організації;
університети
або
навчальні
заклади;
- наукові центри.
Чому варто брати участь українським організаціям?
Виграш грантового конкурсу дозволить підвищити
ефективність
підтримки
українських
жінокпідприємців та мотивувати більшу кількості жінок до
започаткування власного бізнесу або підтримки
розвитку вже існуючого бізнесу в Україні.

Як взяти участь та перемогти?
Загальна інформація про грантовий конкурс та
форма для участі:
http://bit.ly/32RXm5a
Умови грантового конкурсу:
http://bit.ly/2K3R0H0
Перелік міжнародних організацій, які шукають
партнерів для подачі грантової
заявки: http://bit.ly/2RyiNTz.
Посібник Мінекономрозвитку щодо процедур
подання грантових заявок в рамках Програми ЄС
COSME (станом на 2018 рік): http://bit.ly/2JIjLeC.

Посібник Єврокомісії щодо подання грантових
заявок та користування
порталом: http://bit.ly/2ZHoGRd.

Доступні гранти вiд 500 до 2500 євро для організацій
заходів проти дискримінації за допомогою футболу з 10 по
24 жовтня.
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Тижні дій проти
дискримінації
«Футбольний
народ»

Мiжнародна мережа проти дискримiацiï у футболi
‘Fare Network’ запрошує долучитись до щорічних Тижнів
активних дій проти дискримінації “Футбольний народ”. Ідея
дуже проста - впродовж двох тижнів у жовтні кожного року
ми просимо організацій та неформальні ініціативи
організовувати заходи, що використовують силу футболу
для відзначення розмаїття у суспільстві та протидії
дискримінації. Щороку в рамках тижнів дій проходить
близько 1000 заходів по всiй Європi та за ïï межами.
Критерії дуже прості - захід має бути спрямований на
відзначення розмаїття та захист прав меншин та прав
людини в цілому, використовуючи футбол в якiй завгодно
формi. Зовсім не обов’язково мова йде про власне футбол
як гру - скоріше футбол як соціальну активність та
універсальний інструмент, що дає безліч прикладів
етнічного,
національного,
гендерного
розмаїття,
відзначення прав жінок, ЛГБТ+ спільноти.
Дуже сподiваємось на заявки заходiв з внутрiшньо
перемiщеними особами та правами Ромськоï спiльноти.
Те, що принесе найбільшу користь громаді та правам
меншин, межі креативу досить широкі - від кінопоказів,

11 серпня 2019.

pavel.klymenko@farenet.org
www.farenet.org

конференцій, дискусій, виставок, семінарів, фестивалів, до
флеш-мобів або відео роликів.
Цього року для заходів ми пропонуємо підтримку у двох
видах - для заходів національного та міжнародного рівня
(великі конференції, фестивалі, кампанії) - Event Grants до
2 500 Євро, та для місцевих заходів - Small grants до 500
Євро.
Програма «Actors of Urban Change» покликана сприяти
міському розвитку. Кращі проекти з міського розвитку
отримають гранти у розмірі до 13 тисяч євро.
У вас є ідея змінити своє місто? Ви хочете співпрацювати з
партнерами з різних секторів та дисциплін? Чи хотіли б ви
вчитися, обмінюватися та бути натхненні виробниками змін
з інших міст Європи? Якщо так, то подайте заявку зараз, щоб
стати актором міських змін.
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Гранти для
міського розвитку
в рамках
програми «Actors
of Urban Change»

Актори міських змін - міжнародна мережа добрих практик,
керовану громадою. Вони сприяють сталому міському
розвитку в Європі та вірять у створення культури
співтворчості як рушійної сили для позитивних змін. Для
цього вони сприяють співпраці між суб'єктами
неприбуткового, державного та приватного секторів.
З точки зору програми, міські зміни зосереджуються не в
основному на формальних процесах містобудування або
розвитку, а на посиленні залучення громад до розвитку
міського розвитку. Заявники проекту звертаються з
потребою вирішити поточний виклик або потребу,
пов’язаний із стійким міським розвитком у своєму місті чи
мікрорайоні, наприклад:

21 вересня 2019

https://www.actorsofurbanchange.org/a
pply/

Доступне житло та гентрифікація
Енергетика та зміни клімату
Доступність (раніше) державних ресурсів та просторів
Стала мобільність та транспорт
Соціальне включення та культурне різноманіття
Кругова економіка та економіка спільного використання
Цифрові рішення для формування міських змін
Здоров’я, харчування та фізичні навантаження
Вони пропонують фінансову підтримку місцевому проекту
заявників, що забезпечує швидке стартування, безпечне
місце для випробування нових ідей, а також міжнародні
тренінги в рамках їхньої мережі з 100 міських переробників
по всій Європі. Вибрані команди отримують до 13 000 євро
в грантах, включаючи:
Дотації на реалізацію проекту заявникам у розмірі до 6000
євро
Грантові можливості на експертну підтримку та консультації
до 4 000 євро
Гранти на подорожі на навчання в інших містах у своїй
мережі до 3 000 євро
Критерії придатності
Робота в некомерційному, приватному чи державному
секторі.
Подайте заявку як місцевій команді спільну проектну
пропозицію щодо свого міста.
Хочете розвивати свої навички у міжсекторній співпраці та
міському розвитку на основі участі.
Мають змогу відвідувати чотири засідання міжнародної
мережі (тривалістю 3-4 дні кожна) протягом 18 місяців.
Володійте англійською мовою.
Як застосовувати

Кандидати можуть подати заявку онлайн через даний вебсайт.
Проект Агентства США з міжнародного розвитку
(USAID)«Підтримка аграрного і сільського розвитку»
(«Агросільрозвиток»),
що
здійснюється
компанією
«Кімонікс Інтернешнл Інк», запрошує сільськогосподарські
обслуговуючі кооперативи подавати заявки на одержання
гранту спрямованого на покращення умов праці сільських
жінок, зменшення їх ручної праці при утриманні молочних
корів, підвищення якості молока та збільшення доходів
сільських сімей.
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Грант для
сільськогосподарс
ьких
обслуговуючих ко
оперативів

Конкретні цілі діяльності:
• запровадити сучасні технології утримання та доїння
молочних корів, які забезпечують зменшення
ручної праці жінок та підвищення економічної
ефективності молочних ферм;
• підвищити конкурентоспроможність кооперативу
на ринку молочної сировини;
• збільшити дохід членів кооперативу, насамперед
жінок завдяки підвищенню якості молока.
Проект «Агросільрозвиток» планує надати один грант на
суму приблизно 300 000 грн. для придбання доїльних
апаратів та/або іншого обладнання, яким зможуть
користуватись члени кооперативу, насамперед жінки, для
полегшення ручної праці з доїння корів. Очікується, що
термін дії грантової угоди, укладеної за результатами цього
конкурсу, не перевищуватиме 3 місяці. Приблизна дата
присудження гранту – 1 жовтня 2019 року.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОДАННЯ ЗАЯВКИ
Заявки подаються українською мовою обсягом не більше
14 сторінок.

28 серпня 2019 року, не
пізніше 18.00 годин за
місцевим часом.

grants@ukraineards.com

Заявки (технічну пропозицію, бюджет і супровідні
документи) слід подавати в електронному форматі на
нижчезазначену поштову адресу з посиланням на RFA-10.
Усі питання щодо цього ЗПЗ просимо надсилати на ім’я
менеджера грантів Ігоря Цимбалістого, на електронну
адресу: grants@ukraineards.com.
Докладніша інформація про програму грантів, умови
надання співфінансування, вимоги до заявників, форму
бюджету,
тощо
дивіться
за
посиланням
- https://drive.google.com/open?id=1fSMLuidnWlr_e0XVmeQ
aEy-n8w0E5fUX
«International Alert» має на меті надання ОГС малих грантів
на реалізацію ініціатив, що сприяють згуртованості
громади, на місцевому рівні, у яких наслідки тривалого
конфлікту призвели до напруженості у відносинах між
різними групами.
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Малі гранти для
громадських
ініціатив

Проект надає підтримку організаціям громадянського
суспільства та місцевим органам влади щодо розвитку
метедологічних навичок ( аналіз, діалог, адвокація) та
технічних компетенцій для ефективного розв’язання
конкретних питань, що визначаються в результаті їхнього
власного аналізу. В рамках проекту організації
громадянського
суспільства
співпрацюватимуть
із
місцевим, обласним та національним органами влади та
представниками ЗМІ для спільного визначення проблем та
напрацювання їх рішень.
Цей запит про надання пропозицій призначений для
громадських організацій та благодійних фондів, що
працюють на рівні громади\області, загальною метою яких
є сприяння згуртованості громади та запобігання напрузі в

10 вересня 2019

ALukyanchuk@international-alert.org

громади через забезпечення інклюзивності при прийняті
стратегічних рішень, щодо розвитку громади.
Кінцевий строк подання пропозицій- до кінця дня 10
вересня 2019 року. Орієнтована тривалість проектів
становить
3-5
місяців,
пропозиції
надсилати
на ALukyanchuk@international-alert.org
Для підготовки відповідної пропозиції, уважно перегляньте
документи- інструкції у додатках:
- інструкція
- технічне завдання
- приклад бюджету
В рамках Програми ЄС COSME Єврокомісія оголосила
грантовий конкурс в сфері розвитку МСП під назвою
«Підтримка
імплементації
Європейської
Рамки
Підприємницьких Компетенцій (EntreComp)». Бюджет: 500
000 євро на 1 проектну заявку.
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Грантовий
конкурс з
розвитку
підприємницьких
компетенцій у
програмі COSME

Опис грантового конкурсу:
Європейська Рамка Підприємницьких Компетенцій
(EntreComp) – одна з 8 компетенцій, визначена
Європейським Союзом в межах концепції «Навчання
протягом життя», і визначає перелік компетенцій та умінь,
що становлять суть «підприємливості».
Конкурс спрямований на впровадження EntreComp у
реальні навчальні продукти, шляхом створення та розвитку
партнерств на національному, регіональному та
локальному рівнях; підтримки політики розвитку
підприємництва;
підтримки
інноваційних
навчальних рішень.
Загальний бюджет грантового конкурсу:
1 000 000 євро на 2 проекти від потенційних
заявників (консорціумів).
Максимальний бюджет грантового конкурсу на 1 проект:

22.08.2019, 17:00:00
(за брюссельським часом)

Олександр Бабій
Консультант з розробки і
реалізації програм та
донорської координації
Офісу розвитку МСП при
МЕРТ: obabiy@smedo.gov.ua

500 000 євро.
Покриття бюджету грантового конкурсу:
90 % - Єврокомісія, 10 % - члени консорціуму.
Строк фінансування та дії гранту:
01.02.2020 – 31.01.2023.
Хто може брати участь:
Органи влади, відповідальні за політику розвитку
підприємництва та освіти;
Відповідні державні організації;
Навчальні заклади;
Бізнес-асоціації;
Центри підтримки бізнесу;
Заклади вищої освіти;
Інші типи організацій приватної та державної форм
власності, діють чи мають намір діяти як учасник процесів з
розвитку підприємливості серед різних верств громадян.
Чому варто брати участь українським організаціям?:
1.Виграш грантового конкурсу дозволить українським
організаціям залучити кошти на впровадження та розвиток
підприємницької компетенції (EntreComp) в Україні на
багатьох рівнях. Це в свою чергу дасть можливість
навчальним закладам та іншим зацікавленим сторонам
використовувати EntreComp та розробити набір навчальних
та
освітніх
можливостей
для
розвитку
підприємницької компетентності.
2. Українські організації матимуть можливість:
˗
отримати компенсацію витрат, пов’язаних з участю у
проекті,
відповідно
до
поданого
та
затвердженого бюджету;
˗
розширити власні міжнародні зв’язки;
˗
розробити та протестувати інноваційні навчальні
продукти з розвитку підприємливості для різних
категорій громадян;

˗
отримати досвід реалізації грантових проектів ЄС
в Україні;
Як взяти участь та перемогти?:
Загальна інформація про грантовий конкурс та форма для
участі: http://bit.ly/2NcejDm.
Умови грантового конкурсу: http://bit.ly/2WXud4k.
Детальна інформація про EntreComp :
- http://bit.ly/2Nby126.
- http://bit.ly/2Lo3bRF.
Перелік міжнародних організацій, які шукають партнерів
для подачі грантової заявки: http://bit.ly/2RyiNTz.
Посібник Мінекономрозвитку щодо процедур подання
грантових заявок в рамках Програми ЄС COSME (станом на
2018 рік): http://bit.ly/2JIjLeC.
Посібник Єврокомісії щодо подання грантових заявок та
користування порталом: http://bit.ly/2ZHoGRd.
Додаткові контакти
Додаткові запитання щодо грантового конкурсу можна
надсилати Олександру Бабію, Консультанту з розробки і
реалізації програм та донорської координації Офісу
розвитку
МСП
при
МЕРТ: obabiy@smedo.gov.ua з
обов’язковою копією Андрію Ремізову, головному
спеціалісту відділу розвитку підприємництва департаменту
розвитку підприємництва та регуляторної політики
Мінекономрозвитку: aremizov@me.gov.ua
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Конкурс малих
грантів
«Громадська
префектура для
ефективних
місцевих
бюджетів
півдня України»

Конкурс малих грантів на тему «Громадська префектура
для ефективних місцевих бюджетів півдня України»
оголошує ГО «Фонд розвитку міста Миколаєва» в рамках
діяльності мережі «Ресурсні центри місцевої демократії» та
за підтримки NED (м. Вашингтон, ОК, США).

30 вересня 2019

fondnikol@gmail.com.
(0512) 47-38-79, Олена Вартанян
(офіс -менеджер).
Email: fondnikol@gmail.com,
Тел/факс (0512) 47-38-79.

Географія конкурсу: міста, села, селища, об’єднані
територіальні громади (ОТГ) Миколаївської, Херсонської та
Одеської областей.
До участі в конкурсі запрошуються партнерства за
участю об’єднань громадян (органи самоорганізації
населення, громадські організації, благодійні фонди, що
внесені до Реєстру неприбуткових організацій і установ),
медіа та представників місцевого бізнесу (приватних
підприємців або малих /середніх підприємств).
Цілі конкурсу.
Підвищити ефективність бюджетних процесів в місцевих
громад Миколаївської, Одеської та Херсонської областях
шляхом зміцнення спроможності місцевих громадських
груп (активістів, advocacy NGO) і медіа до запуску
механізмів демократії участі на основі:
• Підвищення спроможності громадян щодо участі у
бюджетному процесі місцевого рівня, та щодо
застосування дієвих методів контролю ефективності
виконання місцевих бюджетних/цільових програм.
• Підвищення
спроможності громадян щодо
застосування механізмів поточного контролю
використання
бюджетних
коштів
через
процедури тендерів.
• Просування дієвих механізмів, що забезпечують
ефективність бюджетного процесу, та підзвітність
використання коштів місцевих бюджетів.
• Формування сталих партнерств за участю об’єднань
громадян та місцевого бізнесу, що започатковують
компанію по вирішенню проблеми відповідно до
спільного плану солідарних дій.
Тривалість реалізації проекту: не більше 5 місяців.
Розмір гранту: до $800. Оголошення результатів: 15
жовтня 2019 р.

Реєстрація
учасників
тренінгу
за
посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1Zzrv_HiY0c0
5A7mERk1RK3vNph05mKRPi_i1GwMYEnA/edit.
Заявки
потенційних учасників «Школи громадських префектів»
до 26 серпня 2019р.
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Конкурс ідей для
партнерства у
краудфандинговій
ініціативі
«Культура.
Спільнота»

Міжнародний фонд «Відродження» оголошує конкурс ідей
для партнерства у краудфандинговій ініціативі «Культура.
Спільнота». Завдяки підтримці, громадські організації, які
реалізують проекти у сфері культури та залучають кошти
спільноти отримають додаткові можливості для реалізації
своїх ідей. Підтримка проектів відбуватиметься таким
принципом. Якщо ви зібрали заявлену суму на
краудфандингу, то Фонд додає таку ж, але не більше 150
тисяч гривень.
У конкурсі можуть брати участь організації з усіх регіонів
України.
Для участі потрібно заповнити коротку заявку з описом
вашої ідеї та планів щодо краудфандінгової кампанії.
Заповнену анкету слід відправити на електронну
адресу: mykhaylova@irf.ua.

15 жовтня 2019

mykhaylova@irf.ua.

