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ПЕРЕМОЖЦІ ЄВРОВІКТОРИНИ 2018

Координатор пункту європейської інформації «Євроінтегра-
ційний імпульс», який діє на базі Центральної бібліотеки КЗК 
«Жовтоводська ЦБС» Дніпропетровської області, разом зі сво-
їми користувачами взяли участь у Євровікторині 2018 від Пред-
ставництва ЄС в Україні та увійшли до 100 найкмітливіших учас-
ників, отримали електронні сертифікати та цінні сувеніри.

Стисла інформація про Євровікторину: вікторина проходила 
в п’ять етапів – з січня по квітень 2018 року. За правильні від-
повіді учасники отримували бали, а 100 учасників, які здобули 
найбільше балів у своїй віковій категорії, отримали флешки від 
Представництва ЄС в Україні. Загалом у вікторині брало участь 
34310 учасників. Але це ще не все! Учасники могли отримувати 
валюту вікторини – квізкоін, яку можна було обміняти на чис-
ленні сувеніри від Представництва ЄС – прапор ЄС, рефлектори 
на зап’ястя, браслети, екоручки, м’ячик-антистрес, блокноти та 
книги «Відкрий для себе Європу».

Усі без винятку учасники, які пройшли 5 раундів гри, отримали 
електронний сертифікат про участь у Євровікторині та дізна-
лися ще більше нових вражаючих фактів про ЄС. А 100 най-
успішніших, серед яких і користувачі Центральної бібліотеки 
КЗК «Жовтоводська ЦБС» Дніпропетровської області, отримали 
цінні призи від Представництва Європейського Союзу в Україні.

Сподіваємось, що користувачі бібліотеки й в наступному 2019 
році братимуть активну участь у Євровікторині та знову будуть 
серед переможців.

Анастасія Стороженко, координатор пункту європейської 
інформації «Євроінтеграційний імпульс» Центральної          

бібліотеки КЗК «Жовтоводська ЦБС» Дніпропетровської 
області
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2З 27 червня 2018 р. в Центральній міській бібліотеці ім. М. Лер-
монтова м. Мелітополь (Запорізька обл.) в рамках проекту Укра-
їнської бібліотечної асоціації «Все про Європу: читай, слухай, ді-
знавайся в пунктах європейської інформації в бібліотеках» діє 
книжкова виставка «Європа на твоїй долоні».

Книжкова виставка складається з двох розділів.

Перший розділ «Україна – європейська країна» розповідає про 
історію та культуру українців. На виставці представлені видан-
ня, які допоможуть простежити спільне минуле і майбутнє на-
шої держави та Європи: «Україна. Історія, природа, мистецтво» 
Юрія Чернецького, «Історія України: Джерельний літопис» Ві-
ктора Червінського, «Україна від найдавніших часів і до сього-
дення» Владислава Верстака та інші видання.

У другому розділі «Знай про Європу більше» Ви знайдете інфор-
мацію про історію, культуру, традиції Європейського Союзу, 
перспективи для України щодо вступу в Європейський Союз 
та відкриєте для себе маловідомі факти з його діяльності. Тут 
можна знайти відповіді на найпоширеніші запитання: що таке 
Європа, яке місце України в Європі? 

Також на виставці представлені корисні періодичні видання: 
«Вокруг света», «Ліза», «Отдохни», «Міжнародний туризм» та 
інші, які допоможуть вам зупинитися на цікавих варіантах від-
починку та подорожей до країн Європи.

Відкриймо для себе Європу разом! 

Книжкова виставка «Європа на твоїй долоні»
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Щорічно Україна у травні святкує День Європи. Пункти євро-
пейської інформації (ПЄІ), створені в бібліотеках України за про-
ектом Української бібліотечної асоціації (УБА) «Все про Європу: 
читай, слухай, дізнавайся в пунктах європейської інформації в 
бібліотеках» за фінансової підтримки Програми Еразмус+ (Жан 
Моне), щорічно долучаються до святкування Дня Європи різно-
манітними заходами. На сьогодні, завдяки реалізації проекту 
УБА «Все про Європу…», в бібліотеках України діє 147 пунктів 
європейської інформації). Перерахувати всі заходи, проведені 
в ПЄІ, в бюлетені неможливо, тому окреслимо лише ті, що були 
найцікавішими та включали іннова-
ційні підходи до святкування Дня 
Європи в окремих пунктах європей-
ської інформації. 

Центральна бібліотека ім. І. С. Тур-
генєва та бібліотека-філія № 22 (м. 
Харків) організували літературну 
толоку «Європа – наш спільний дім». 
Це свято було пов’язане зі значною 
подією в місті Харків – проведенням 
книжкового фестивалю «Kharkiv 
BookFest». Ці події створили осо-
бливий настрій у відвідувачів хар-
ківських бібліотек. Під час святку-
вання окремі відвідувачі вирушили 
у «Book-турне» по Європі. Присутні 
побували в різних країнах Європи 
й скрізь дітей зустрічали улюблені герої казок. А скільки всього 
цікавого учасники заходу дізналися про європейських письмен-
ників, про історію написання популярних історій. Знайомлячись 
з європейськими казкарями, діти залишали прапорці на карті 
Європи, де жили та працювали письменники, й вирушали знову 
в дорогу європейськими країнами, де на них чекали нові зустрі-
чі з європейськими письменниками. 

Інші дітлахи намагалися знайти письменника у міні-квесті «Роз-
шукується письменник». Команди визначали, кому з героїв на-
лежать різноманітні предмети, складали ілюстрації до казок і за 
прикметами вгадували казки та їх авторів.  А ще маленькі гості 
виконували дуже сучасне й актуальне завдання: розрекламу-
вати книгу і спробувати зробити це так, щоб іншим захотілося 
її взяти та прочитати прямо зараз. 
Для того, щоб виграти в цьому 
конкурсі, креативні школярі навіть 
включили у свої виступи пісні, танці 
й театральні прийоми! Літератур-
на толока, як і годиться, гомоніла, 
вигравала літературно-музичною 
веселкою: лунали пісні із дитячих 
мультфільмів, створених за казками 
європейських письменників, відбу-
валася лялькова вистава «Дорога на 
бал до Феї», а деякі маленькі актори 
й самі брали участь у міні-виставі 
за сюжетами казок. Діти перегляда-
ли цікаві пізнавальні відеофільми 
та розповідали про свої улюблені 
книги. Завдяки літературній толоці 
учасники тепер добре знають багатьох європейських письмен-
ників. 

Центральна бібліотека Красилівської міської ради Хмельниць-
кої області організувала День Європи «Я – європеєць». У пункті 
європейської інформації для користувачів бібліотеки відбулася 
презентація виставки-подорожі «Європейський меридіан», де 

були представлені матеріали про Європейський Союз, культуру, 
звичаї та традиції країн ЄС, інформаційні та рекламні видання 
центральної бібліотеки. 

У читальній залі для старшокласників було організовано лек-
цію-презентацію про традиції святкування Дня Європи, зокре-
ма в Україні. Учасники заходу здійснили віртуальну мандрівку 
«Відкриваємо Європу», під час якої побували в Парижі, Лондоні, 
Варшаві, Празі, Берліні, ознайомились з видатними пам’ятками 
культури, а також взяли участь у флеш-мобі «Я – європеєць». У 
бібліотеці для дітей пройшов День інформації «Культура – най-

цінніше надбання людства» до Року 
культурної спадщини в Європі. Діти 
познайомились із культурою євро-
пейських країн, пригадали відомих 
поетів, письменників, їх всесвіт-
ньо відомі твори, які вивчаються за 
шкільною програмою. 

У рамках святкування Дня Європи в 
Україні до пункту європейської ін-
формації, що діє у КЗ Олешківська 
центральна районна бібліотека 
Херсонської області, завітали учні 
Олешківського професійного ліцею. 
Хлопці та дівчата були запрошені, 
щоб взяти участь в електронній грі-
вікторині «Європейські перегони». 

Гра мала на меті ближче ознайомити 
гравців з культурою, історією та традиціями країн Європи. Гас-
лом «Європейських перегонів» стали слова відомого французь-
кого філософа Фужере де Монброна: «Світ схожий на книгу, і той, 
хто знає тільки свою країну, пройшов у ній лише першу сторін-
ку». 

Учасників було поділено на дві команди та запропоновано про-
йти 6 ігрових турів. Завдання кожного туру відрізняються: це і 
звичайні запитання, і тести, і ребуси, і загадки та навіть аудіозав-
дання у турі «Меломанія», де гравці повинні були вгадати гімн 
якої країни звучить з екрана. Азарт не покидав учасників до 
останньої хвилини гри! Як результат: нові знання про найяскра-
віші куточки світу, які варто відвідати кожному; гарний настрій; 
європрапорці та колективне фото на пам’ять. 

Пункт європейської інформації, що 
діє в Охтирській міської ЦБС (МЦБС) 
Сумської області об’єднався разом 
з молодіжними організаціями ГО 
«Охтирський молодіжний центр» та 
ВМГО «ФРІ», щоб влаштувати охтир-
чанам незабутнє свято Дня Європи 
та Дня вуличної музики. Адже оби-
два свята відбуваються у третю субо-
ту травня. Охтирська міська рада та 
Відділ культури і туризму підтрима-
ли таку ідею святкування.

Протягом дня проходили один за 
одним цікаві заходи. Вранці відбув-
ся традиційний велопробіг «Run to 
Europe», у якому взяли участь близь-

ко шістдесяти учасників. Перед реє-
страцією велосипеди учасників були прикрашені прапорцями 
Європейського Союзу та жовто-блакитними стрічками. Яскрава 
колона вирушила центральними вулицями Охтирки та привер-
нула увагу охтирчан.

Продовження: стор. 4

День Європи в Україні – 2018



Продовження. Початок: стор. 3

Опівдні від Центру культури та дозвілля стартував квест 
«Країнами Європи», організаторами якого були представни-
ки охтирської молодіжної організації ВМГО «ФРІ». Для участі 
у квесті зареєструвалося десять команд, вони виконували 
складні цікаві завдання на знання про країни Європи. Найбіль-
шу кількість балів набрав Шудрик Андрій, здобувши І місце 
у квесті, ІІ місце – Сердюк Всеволод, ІІІ – команда під назвою 
«Т-34». Переможців нагородила дипломами та подарунками 
координатор ПЄІ Охтирської МЦБС Журавель Н. Д. під час 
урочистого відкриття ІІ частини Фестивалю вуличної музики.

Вечірній цикл заходів розпочався одразу у двох місцях міста. 
О 16.00 біля пам’ятника Т. Г. Шевченку розпочалася І частина 
вуличного музичного флешмобу – День вуличної музики, на 
якому виступили вокалісти не лише з м. Охтирки, а й з міс-
та Суми. Друга частина Дня вуличної музики відбулася біля 
Центру культури та дозвілля. Її урочисте відкриття розпо-
чалося з виступу барабанщиць – колективу КЗ «Охтирсько-
го центру культури та дозвілля». Своїми виступами під час 
фестивалю порадували охтирчан вихованці хореографічно-
гімнастичного колективу «Кнопики», «Карамель», «Бонжур», 
«Нью Рулес» студії «Трініті», вихованці спортивно-бального 
танцю «Контраст» Костюк Мар’яна і Зіньковський Богдан. 
Після хореографічних виступів на сцені виконали свої пісні 
музичні групи «Горизонт» (м. Охтирка), «Бери своє» (м. Суми).

День вуличної музики – це наймасштабніший міжнародний 
музичний волонтерський проект, який цього року вже вп’яте 
проходить в Україні. Суть ідеї проста – щорічно в третю су-
боту травня сотні виконавців найрізноманітніших музичних 
стилів і напрямків виходять на вулиці свого міста, щоб напо-
внити його звуками всіляких музичних інструментів, голосів, 
радістю та добром. В Охтирці 
це свято відбулося вже вдруге, 
його організувала ГО «Охтир-
ський молодіжний центр». 

На майданчику біля Центру куль-
тури та дозвілля у цей же час 
стартував інформаційний ма-
рафон «Прямуємо разом», який 
організував пункт європейської 
інформації Охтирської МЦБС. 
Під час марафону охтирчан зна-
йомили з новою загальнонаці-
ональною комунікаційною кам-
панією «Moving Forward Together/
Прямуємо разом», метою якої є підвищення обізнаності 
українців про переваги та можливості співпраці з ЄС. Кампа-
нія стартувала від Представництва Європейського Союзу в 
Україні у березні 2018 року та поширюється містами України.

Пункт ЄІ розбив три інформаційні намети «Україна – ЄС: 
прямуємо разом», «Калейдоскоп країн Європи» та «Освіт-
ній намет». На євромайданчику бібліотекарі Охтирської 
МЦБС проводили ігри, конкурси та євровікторини для дітей.

Біля альтанки відбулося феєричне шоу мильних буль-
башок, яке порадувало не тільки дітей, а й дорослих.

Пункт європейської інформації центральної бібліотеки Ку-
яльницької ЦБС Одеської обл. до святкування Дня Євро-
пи організував заходи для молоді району. Учасникам було 
презентовано історичну довідку «Все про Євросоюз», де 
представлено ключові факти про ЄС: ідея створення ЄС 
- Міністр закордонних справ Франції Роберт Шуман; адмі-
ністративний устрій - 28 національних держав; адміністра-
тивний центр - Брюссель (де-факто); символи ЄС - прапор 
та гімн. Студентів особливо зацікавили віртуальні мандрів-
ки країнами ЄС, які відкрили для них зовсім нову Європу.

Захід продовжився розважально-ігровою програмою «Євро-
пейські перегони», що містила конкурси: «Бліц», «Шедеври 
архітектури» та ігри: «Галопом по Європах», «Вгадай інгре-

дієнт». Молодь поділилась на дві команди та дуже активно 
змагалась спочатку в конкурсі «Бліц», по черзі відповідаючи 
на запитання з культури, історії, традицій країн Європи. Далі 
студенти не менш завзято брали участь у грі «Галопом по Єв-
ропах», де командам із запропонованих трьох відеосюже-
тів потрібно було відгадати відоме європейське місто. Дру-
га команда справилась з цим завдання на всі сто відсотків. 
А конкурс «Шедеври архітектури», хоч і не отримав жодної 
правильної відповіді від конкурсантів, та був дуже цікавим і 
пізнавальним для них, збагатив та поповнив знання інфор-
мацію про захоплюючу архітектуру європейських країн. Ці-
кава гра «Вгадай інгредієнт» закінчилась нічиєю, бо молодь, 
як виявилось, дуже добре знається на європейських стравах.

За підсумками журі, до якого входили начальник від-
ділу розвитку культури та туризму Куяльницької сіль-
ської ради Шапран Ольга Михайлівна та директор 
центральної бібліотеки Куяльницької ЦБС Дюгаєва 
Світлана Миколаївна, перемогла команда № 2. Усім учасни-
кам та присутнім на святі були подаровані символічні брасле-
ти з емблемами: «Я люблю Україну» та «Дні Європи в Україні».

Учасникам було запропоновано інформаційну подорож до 
пункту європейської інформації, де вони познайомились 
з діяльністю бібліотечного пункту «Все про Європу: читай, 
слухай, дізнавайся», що включає тематичну викладку друко-
ваних видань про ЄС, вебліографічний покажчик «Все про 
Європу у бібліотеках», посилання на інформаційні ресурси, 
а також все про Європу в художній літературі. Координатор 
ПЄІ розповіла про широкі інформаційні можливості пунк-
ту, які він відкриває перед молоддю та мешканцями району. 

Святкування закінчилось дуже позитивно та весело, сту-
денти та молодь залюбки робили селфі та масові знімки з 

прапорами та повітряними кульками, 
які символізують Україну та Європу.

Напередодні Дня Європи в Україні до клу-
бу віртуального туризму «Європеєць», 
що діє при пункті європейської інфор-
мації Полтавської обласної універсаль-
ної наукової бібліотеки (ОУНБ) імені І. П. 
Котляревського, завітали студенти групи 
22-М Полтавського коледжу харчових 
технологій Національного університету 
харчових технологій, для яких було ор-
ганізовано віртуальну подорож за марш-
рутом «Культурні столиці Європи – місто 

Леуварден (Нідерланди) та місто Валлетта 
(Мальта)». Учасники клубу ознайомилися з історією проекту 
«Культурна столиця Європи», дізналися про порядок при-
своєння статусу культурної столиці європейським містам, пе-
реглянули короткі англомовні фільми, які розповідають про 
туристичні принади та історію Леувардена та Валетти. Справ-
жнім відкриттям для присутніх стала інформація про історію 
українсько-мальтійських відносин за часів Гетьманщини та 
про те, що у столиці Мальти й до сьогодні існує скульптурна 
композиція, центральною фігурою якої є запорізький козак. 
Координатор пункту європейської інформації підготувала для 
віртуальних мандрівників аудіовікторину, яка допомогла засво-
їти надану інформацію та поліпшила знання англійської мови.

Для святкування Дня Європи пункт європейської ін-
формації Полтавської ОУНБ імені І. П. Котляревського 
організував «ЄвроБібліомістечко», що включало бага-
то цікавинок інформаційно-розважального характеру.

Відкрилося свято чудовими танцювальними номерами у ви-
конанні вихованців арт-студії «Ритм» Полтавського місько-
го центру дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання. 

Гамірно і весело було біля «ЄвроІгроЛенду», де бі-
бліотекар та студент-волонтер пропонували усім 
гостям продемонструвати інтелект та спритність.

Продовження: стор. 5
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Продовження. Початок: стор. 4

Черги вишикувалися до керівника інформаційно-ресурсного 
центру «Вікно в Америку», яка на час свята перетворилася на 
майстра аквагриму і прикрашала охочих зображеннями прапо-
рів країн Європейського Союзу.

Багато охочих відвідали «Острівець майстрів», де працювали 
майстрині-бібліотекарі. А в «Екомайстерні» навчали полтавців 
виготовляти красиві та корисні доробки з паперу. В майстерні 
«Балканський сувенір» відвідувачі навчалися виготовляти обе-
реги-мартениці. Кипіла робота і в «Ювелірній майстерні». Тут 
завзяті хлопці й дівчата плели з кольорових стрічок браслети з 
національною символікою.

У «Міні-лекторії» допитливі учасники свята дізналися про твор-
чість нідерландської художниці Клари Петерс (1954–1674 рр.), 
чотири роботи якої зберігаються у Національному музеї Прадо 
(Іспанія), а полотно «Закуска з омарами» – у Полтавському ху-
дожньому музеї. Це єдине полотно художниці не тільки в Украї-
ні, але й на території колишнього СРСР.

Знавці мов мали нагоду зіграти в настільну гру «Scrabble» та пе-
реглянути словники європейських мов.

На території «ЄвроБібліомістечка» було розгорнуто книжкові 
виставки: «Iз сивини століть ти поставала, Вiнок легенд у коси 
заплела... I гордо нарекли тебе Полтава, Пасує мудрість до тво-
го чола», «Визначні пам’ятки сучасних столиць Європи», «Євро-
пейський путівник». Книжкові експозиції приваблювали учас-
ників свята гарним підбором матеріалів та чудовим дизайном.

До участі у святі долучилися постійні партнери бібліотеки: ГО 
«Діаспора греків» (голова Світлана Ємець), ГО «Спілка шану-
вальників польської культури на Полтавщині «Полонія» (голо-
ва Олена Андрієвська), студія образотворчого мистецтва між-
народної дитячої школи «Юний Європеєць» (керівник Людмила 
Безрукова).

Під час підготовки до проведення «ЄвроБібліомістечка» були 
започатковані нові партнерські відносини. Дар’я Геращенко, 
працівник гастрономічного бару «Le Komora. Сир&вино», підго-
тувала цікаву лекцію про технологію виробництва та культуру 
споживання сиру в Швейцарії та продемонструвала обладнан-
ня, яке використовується для нарізки сирів та приготування 
фондю. 

Святковий настрій створювала яскрава фотозона та повітряні 
кульки з логотипом бібліотеки. Завершилося святкове дійство 
переглядом фільму французького режисера Жака Демі з музи-
кою Мішеля Леграна «Шербурзькі парасольки». На заході побу-
вали учнівська та студентська молодь Полтави, жителі та гості 
міста.

До Дня Європи в Україні пункт європейської інформації «Євро-
інтеграційний імпульс», що діє при Центральній бібліотеці КЗК 
«Жовтоводська ЦБС» Дніпропетровської області, та бібліотека-
філія № 3 організували та провели travel-марафон «Галопом по 
Європі» для учнів 3 класу ЗОШ № 8.

Координатор ПЄІ ознайомила юнацтво з історією започаткуван-
ня Дня Європи в Україні. А за допомогою медіа-інформаційного 
колажу «Європростір», мультимедійної подорожі «Знайомтесь: 
Європа» та виставок «Безвіз у бібліотеці» і «Euro-trip» бібліоте-
карі познайомили присутніх з традиціями, звичаями та культур-
ними цінностями народів, що входять до європейської спільно-
ти. Діти поринули у вир захоплюючих та неординарних звичок 
європейських народів, побували на просторах Франції, Іспанії, 
Італії, Німеччини й Польщі, зазирнули до повсякденного життя 
європейців та віртуально відвідали визначні історичні пам’ятки. 
Впродовж travel-марафону працівники бібліотеки не оминули й 
теми літературного надбання видатних письменників, презен-
тувавши до перегляду розроблену слайд-виставку «Літератур-
на Європа».

Також координатор представила школярам послуги, які нада-
ються в пункті європейської інформації: супровід у вивченні 
іноземних мов, допомога та консультації щодо отримання біо-
метричних паспортів, запис до електронної черги на отриман-
ня закордонного паспорта, клуб європейського кіно, надання 
інформації про європейські освітні програми та гранти, забез-
печення матеріалами про євроінтеграційні процеси в Україні. 
Доречною в цей день стала настільна гра «Подорож Європою», 
де перед гравцями постало цікаве завдання – відвідати якомо-
га більше європейських міст та подолати найдовший маршрут 
Європою. Насамкінець всі охочі випробувати себе зі знання 
німецької мови, взяли участь у картковій грі «Яка тварина тут 
живе?», яку надав бібліотеці Goethe-Institut в Україні.

Закінчився захід словами, що діти – майбутнє України. Тож їхні-
ми знаннями, працею, здобутками потрібно підносити україн-
ську культуру, досягненнями прославляти її та впевнено кроку-
вати до Європи.

Представлений калейдоскоп окремих заходів до Дня Європи, 
організованих пунктами європейської інформації в бібліотеках, 
доводить, що завдяки їхній багатогранній та різноманітній ді-
яльності інформація про Європу та європейський вибір України 
широко представляється мешканцям різних куточків України.

Олена Башун, координатор проекту «Все про Європу:        
читай, слухай, дізнавайся в пунктах європейської інфор-

мації в бібліотеках»
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Грантові можливості для пунктів                                                             
європейської інформації і партнерів

Назва конкурсу: Європейська молодіжна премія – 2018.
Відкрито приймання заявок на здобуття Європейської моло-
діжної премії. Нагорода призначена для заохочення молоді, 
соціальних підприємців та стартаперів, які реалізують проек-
ти у сфері цифрових технологій, що мають значний позитив-
ний вплив на суспільство.

Кінцевий термін: 15 липня 2018 р.

http://gurt.org.ua/news/grants/45697/

Назва конкурсу: Стипендія MBA для жінок (Німеччина).
Берлінська школа економіки та права підтримує майбутніх 
керівників - жінок, пропонуючи стипендії на навчання за про-
грамою МBА в Берліні.

Бюджет проекту: річна стипендія 5000 євро.

Кінцевий термін: 31 липня 2018 р.

http://gurt.org.ua/news/grants/45817/

Назва конкурсу: Стипендія на навчання в Македонії.
Міністерство освіти і науки Республіки Македонія оголошує 
конкурс на отримання повної стипендії на 2018/2019 на-
вчальний рік в Університеті інформаційних наук та технологій 
міста Охрид, Республіка Македонія.

Кінцевий термін: 31 липня 2018 р.

https://euprostir.org.ua/index.php?id=109

Назва конкурсу: Мікро-гранти для наукових досліджень.
Фундація Спенсера приймає заявки на Програму малих до-
слідницьких грантів, яка підтримує проекти в галузі освіти. 
Метою є фінансування наукових досліджень, що сприяють 
підвищенню рівня освіти в широкій перспективі.

Бюджет проекту: 50 000 доларів.

Кінцевий термін: 1 серпня 2018 р.

http://gurt.org.ua/news/grants/45986/

Назва конкурсу: Конкурс грантів «Громадськість за проєв-
ропейські зміни в Україні».
Інститут економічних досліджень та політичних консульта-
цій у співпраці з «Європейською правдою», в рамках проекту 
«Просування реформ в регіони», який фінансується ЄС, оголо-
шують нову 9 хвилю грантів «Громадськість за проєвропейські 
зміни в Україні».

Бюджет проекту: до 300 тис. грн.

Кінцевий термін: 10 серпня 2018 р.

http://gurt.org.ua/news/grants/45772/

Назва конкурсу: Гранти від Міністерства закордонних 
справ Данії для забезпечення стабільності економічного 
зростання.
Міністерство закордонних справ Данії приймає грантові за-
явки щодо сприяння сталому економічному зростанню в кра-
їнах, що розвиваються. Програма партнерства передбачає 
інноваційний підхід до залучення бізнес-сектора та сприяє 
мотивації та мобілізації інвестицій приватного сектору.

Кінцевий термін: 16 серпня 2018 р.

http://gurt.org.ua/news/grants/45679/

Назва конкурсу: Гранти Ініціативи Джоука Воллера-Ханте-
ра для молодих активістів екологічного сектору. 
Ініціатива Джоука Воллера-Хантера приймає заявки на участь 
у грантовій програмі. У межах програми Ініціатива надає малі 
гранти на навчання та тренінги для активістів, які будуть ви-
сунуті їхніми організаціями як майбутні лідери.

Бюджет проекту: до 7000 євро.

Кінцевий термін: 1 вересня 2018 р.

http://gurt.org.ua/news/grants/46088/

Назва конкурсу: Форум з екологічних аспектів соціального 
підприємництва (Угорщина).
Форум – міжгалузева подія, присвячена вивченню потенціалу 
молодіжної роботи та програми «Еразмус +» у сприянні соці-
альному підприємництву серед молоді. Розрахований на про-
ектних менеджерів, молодіжних працівників, підприємців та 
соціальних інноваторів, представників неформальної освіти, 
місцевого та регіонального бізнесу.

Кінцевий термін: 16 вересня 2018 р.

http://gurt.org.ua/news/conferences/46289/bull/

Назва конкурсу: Стипендія для митців та працівників куль-
тури на поїздки до країн ЄС.
EUCIDA Travel Award Fund пропонує стипендії для митців у 
цифровій сфері та працівників культури (зареєстрованих на 
платформі EUCIDA) для візитів до країн Європи в рамках про-
грами мобільності.

Кінцевий термін: 30 листопада 2018 р.

http://gurt.org.ua/news/grants/46025/

Назва конкурсу: Гранти Європейського Союзу для ОСББ на 
утеплення будинків.
Європейський Союз започаткував програму IQ energy для 
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Відтепер 
українські ОСББ можуть взяти кредит на утеплення будинку та 
отримати 40% компенсацію при поверненні кредиту. 

Бюджет проекту: максимальна сума усіх грантів за усіма кре-
дитами, на яку має право претендувати одна особа за програ-
мою IQ energy, складає 3 000 євро.

Кінцевий термін: протягом 2018 р.

http://gurt.org.ua/news/grants/45754/


