
Де знайти актуальні гранти і 

конкурси для дитячих бібліотек 

та як написати успішну заявку?

Ірина Шестопал, завідувач відділу проєктно-грантової діяльності та зв’язків із громадськістю.



Що таке грант?

Грант – це безповоротні кошти, 

які присуджуються організаціям та 

особам для здійснення діяльності, 

що є неприбутковою та прописана 

у пропозиції, затвердженій

грантонадавачем (донором)



Донори - це міжнародні організації, державні

установи, комерційні структури, громадські

некомерційні організації (релігійні, наукові тощо),

приватні благодійні фонди або приватні особи, що

надають громадянам та організаціям на

некомерційній безповоротній основі необхідні

додаткові ресурси різного виду, на цілі, які

спрямовані в цілому на благо усього суспільства.



За джерелом капіталу можна виділити такі основні групи міжнародних

донорів:
• Міждержавні організації (установи ООН (Програми розвитку (ПРООН), ЮНІСЕФ, 

Проєкт «Місцевий розвиток орієнтований на громаду (СВА), та гранти Європейського

Союзу, Європейської комісії, Ради Європи, ОБСЄ);

• Урядові донори (грантові програми окремих закордонних органів влади (Агенство

США з міжнародного розвитку (USAID), Канадське агентство міжнародного розвитку

(СIDA), Шведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку (SIDA), або

посольств іноземних держав в Україні (США, ФРН, Норвегії тощо);

• Суспільні донори як національні (наприклад німецькі фонди – Фонд К.Аденаура, 

Фонд Ф.Наумана ) так і міжнародні (наприклад PHARE - Програма демократії, 

Міжнародний Вишеградський фонд); 

• Приватні донори. До цієї категорії належать донори різного обсягу і характеру 

діяльності – від таких великих міжнародних організацій, як міжнародний фонд 

«Відродження»;

• Корпоративні донори (програми великих компаній ).



Офіційні сайти  та  донорські організації:

• Дипломатичні установи (посольства, консульства)

• Органи місцевого самоврядування

• Органи публічної влади в Україні (міністерства)

• Національні освітні заклади 

• Національні та наукові бібліотеки 

• Міжнародні ГО, БФ іноземних країн 

Де шукати інформацію про грантові конкурси

бібліотекам для дітей ?



• Ресурсний центр «Гурт» http://gurt.org.ua/

• Громадський простір https://www.prostir.ua/category/grants/

• Платформа “Велика ідея” https://biggggidea.com/opportunities/

• Портал «Децентралізація» https://decentralization.gov.ua

Портали українських недержавних організацій.

• Група «Гранти, конкурси, стипендії»

https://www.facebook.com/groups/progrants/

• Гранти http://zrda.org/grants/

http://gurt.org.ua/
https://www.prostir.ua/category/grants/
https://biggggidea.com/opportunities/
https://decentralization.gov.ua/
https://www.facebook.com/groups/progrants/
http://zrda.org/grants/


Від міжнародних донорських організацій

Программе КУСАНОНЕ. Допомога Японії Украине (постійно)

http://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html

Фонд «ВІДРОДЖЕННЯ» (01/06/21) http://www.irf.ua/grants/contests/

Гранти від Національного Фонду підтримки Демократії та зміцнення

демократичних цінностей (11/06/21)  www.ned.org/apply-for-grant/enта

Програма «Культура законності» (30/06/21) 

https://gurt.org.ua/news/grants/64991/

Міжнародний Вишеградський фонд https://www.mwsl.com.ua/mizhnarodna-

spivpratsia/mizhnarodnyi-vyshehradskyi-fond

Глобальний дитячий фонд (постійно) http://www.globalfundforchildren.org/

http://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html
http://www.irf.ua/grants/contests/
http://www.ned.org/apply-for-grant/enта
https://gurt.org.ua/news/grants/64991/
https://www.mwsl.com.ua/mizhnarodna-spivpratsia/mizhnarodnyi-vyshehradskyi-fond
http://www.globalfundforchildren.org/


• Постійний конкурс грантів «Громадськість за проєвропейські зміни в Україні» 

http://www.ier.com.ua/ua/announce?pid=5339

• Посольство Норвегії https://www.norway.no/en/ukraine

• Гранти від Посольства Швеції в Україні http://www.swedenabroad.com/uk-

UA/Embassies/Kiev/

• Гранти Посольства Німеччини в Україні

https://www.goethe.de/ins/ua/uk/kul/sup/hil/2021.html

• Посольство США https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/current-

programs-grants-uk/

• Канадське агентство міжнародного розвитку CIDA

http://www.international.gc.ca/international/index.aspx?lang=fra

• Посольство Литви https://ua.mfa.lt/ua/ua/news/zaproschumo-podabati-

zaaabki-proktb-rozbitku-spbprats-1
напрямок, який може зацікавити бібліотеки - демократичне врядування та права дитини, навколишнє

середовище

http://www.ier.com.ua/ua/announce?pid=5339
https://www.norway.no/en/ukraine
http://www.swedenabroad.com/uk-UA/Embassies/Kiev/
https://www.goethe.de/ins/ua/uk/kul/sup/hil/2021.html
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/current-programs-grants-uk/
http://www.international.gc.ca/international/index.aspx?lang=fra
https://ua.mfa.lt/ua/ua/news/zaproschumo-podabati-zaaabki-proktb-rozbitku-spbprats-1


Добірка актуальних грантів та можливостей для громад:

Конкурс «Зберігаймо ресурси вдома!»  Дедлайн: 30.06.21 

https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-zberihajmo-resursy-vdoma

Конкурс стартапів «Екомрія».  Дедлайн: 31.05.21 

https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-startapiv-eko-diya

Конкурс соціальних проектів «Культура законності»

Дедлайн: 30.06.2021 https://www.kultura.org.ua/?p=1673

Грантова програма “Море можливостей” Дедлайн: 31.07.21 

https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-more-mozhlyvostej

https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-zberihajmo-resursy-vdoma
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-startapiv-eko-diya
https://www.kultura.org.ua/?p=1673
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-more-mozhlyvostej


Карітас-Київ продовжив програму “Гроші за роботу” у 2021 році

Дедлайн: 31.12.21 https://cutt.ly/Juk3gR8

Грантова програма на підтримку ініціатив громадянського суспільства та 

медіа у сфері протидії корупції.   Дедлайн: 31.07.21 

https://gurt.org.ua/news/grants/67962/

Програма малих грантів публічної дипломатії на 2021 рік для підтримки

проектів у галузі освіти від Посольства США в Києві. Дедлайн: 15.07.21 

https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-malyh-hrantiv-publichnoji-

dyplomatiji-na-2021-rik-dlya-pidtrymky-proektiv-u-haluzi-osvity-vid-

posolstva-ssha-v-kyjevi

Благодійний проєкт «Промоція міжнародного руху #Щедрий вівторок та 

волонтерства серед киян». Дедлайн: 30.06.21 http://photo.ufb.org.ua/

Завантажити фото до фотостоку на тему 17 Цілей сталого Розвитку.

https://cutt.ly/Juk3gR8
https://gurt.org.ua/news/grants/67962/
https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-malyh-hrantiv-publichnoji-dyplomatiji-na-2021-rik-dlya-pidtrymky-proektiv-u-haluzi-osvity-vid-posolstva-ssha-v-kyjevi
http://photo.ufb.org.ua/


Програма ЄС «Креативна Європа» https://creativeeurope.in.ua/

«Culture Bridges» http://culturebridges.eu/

Український культурний фонд https://ucf.in.ua/

Zagoriy Foundation https://zagoriy.foundation/#

Активні громадяни» http://www.britishcouncil.org.ua/active-citizens

Найбільш креативні програми і фонди

«House of  Europe» https://houseofeurope.org.ua/

https://creativeeurope.in.ua/
http://culturebridges.eu/
https://ucf.in.ua/
https://zagoriy.foundation/
http://www.britishcouncil.org.ua/active-citizens
https://houseofeurope.org.ua/


Що ми ще встигнемо подати у травні 2021 р. ?

• Конкурс “Сприяння використанню інструментів місцевої демократії на рівні

територіальних громад” (до 18 травня 2021) 

https://www.irf.ua/contest/konkurs-spryyannya-vykorystannyu-

instrumentiv-misczevoyi-demokratiyi-na-rivni-terytorialnyh-gromad/

• Мріємо та діємо разом (22 травня 2021р) 

https://www.prostir.ua/?grants=hrant-na-vprovadzhennya-ta-

prosuvannya-navchalnoji-prohramy-z-hromadyanskoji-osvity

• «Діти та благодійність: конкурс мінігрантів до ініціативи

#ЩедрийВівторокКоженВівторок».
Метою конкурсу є активізація організацій, які працюють з дітьми. до 1 червня 2021

https://givingtuesday.org.ua/blog/grantovyj-konkurs-dity-ta-blagodijnist-konkurs-

minigrantiv-do-initsiatyvy-shhedryjvivtorokkozhenvivtorok/

https://www.irf.ua/contest/konkurs-spryyannya-vykorystannyu-instrumentiv-misczevoyi-demokratiyi-na-rivni-terytorialnyh-gromad/
https://www.prostir.ua/?grants=hrant-na-vprovadzhennya-ta-prosuvannya-navchalnoji-prohramy-z-hromadyanskoji-osvity
https://givingtuesday.org.ua/blog/grantovyj-konkurs-dity-ta-blagodijnist-konkurs-minigrantiv-do-initsiatyvy-shhedryjvivtorokkozhenvivtorok/


Вчимося проєктному менеджменту

Це сукупність досвіду і компетенцій, 

необхідних для управління окремими

проєктами з використанням обмежених

ресурсів.



Ключові запитання



Мета кожного представленого на конкурс проєкту

• Залучення додаткових фінансових ресурсів, 
отримання фінансової підтримки на реалізацію 
конкретної бібліотечної діяльності або послуги, 
оволодіння технологіями проектного менеджменту 

• Підсилення позитивного іміджу та соціальної ролі
бібліотеки для дітей ;

• Розширення кола партнерів налагодження нових
зв’язків та прискорення розвитку бібліотеки в 
сучасній системі комунікацій;

• Задоволення сучасних інформаційних потреб 
користувачів; 

• Ефективний засіб залучення дітей до  книги, 
читання, творчості, нових знань та навичок.



ВИЗНАЧЕННЯ  

ПРОБЛЕМИ

КОНЦЕПЦІЯ,

ІДЕЯ

ПАРТНЕРИ, 

КОМАНДА

ОЧІКУВАНИЙ  

РЕЗУЛЬТАТ

МЕТА, ЦІЛІ, 

ЗАВДАННЯ
ЗАХОДИ,  

РЕСУРСИ

РИЗИКИ

ПРОЄКТ



• Супроводжувальний лист: назва, анотація – інформація про 
організацію, керівника, координатора проєкту, географія проєкту, 
терміни, вартість;

• Опис проєкту: проблема, мета, ціль, завдання, індикатори, методи 
вирішення завдань, критерії оцінки ефективності, перспективи 
подальшого розвитку ;

• Бюджет –таблиця Excel; 

• Додатки – копії статутних документів, листи підтримки, календарний 
план,  перелік останніх проєктів, бюджет бібліотеки за останній рік, 
резюме команди..

Структура проєктної пропозиції (заявки)



При написанні проєкту

формулюючи завдання (мету) користуйтеся критеріями

• S pecific – конкретність 

• M measurable – вимірність 

• A achievable - досяжність 

• R relevant – відповідний, доречний

• T time-bound – обмеженість в часі 

(терміни)



• Мати мотивацію, чітко знати 

початок і кінець пропозиції

• Має бути інноваційним, сучасним, 

актуальним на часі

• Ефективним і реалістичним, 
економічним і відповідати 
інтересам бібліотеки

• Мати команду, конкретну цільову 

аудиторію, наявні ресурси

• Довготривалим, не забувати про 
нетворкінг. 

• НЕ БОЯТИСЯ ПРОВАЛІВ

Успішний проєкт….



Помилки
• Невідповідність тексту

• Довга забюрократизована назва

• Посилання на та переказ загальновідомих фактів або законодавчих актів замість реального 

аналізу ситуації, пафосна "літературщина ”

• Постійні повтори одного й того ж тексту в різних частинах заявки 

• Сopy-paste з вказівок для заявників (КОПІЯ БЕЗ ВАШОЇ РЕДАКЦІЇ)

• Шматки тексту з інших текстів

Успішна заявка
• Логіка й структура, відповідність ідеї

• Коротка влучна назва

• Стислий діловий стиль

• Відповідність формату й питанням заявки (суспільним потребам)

• Цікава інноваційна ідея

• Проєктне мислення, продовження після фінансування

• Локонічний переклад

• Чітко розписаний бюджет, вкладання власних коштів, готовність до аудиту
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АНГЛІЙСЬКА БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ 2020

Meet and Code

Library Map of the World

Зелена хвиля 

екочитання

Науково-пізнавальне

об’єднання «Robotics»
Family Nest — сімейно-психологічна

служба без бар'єрів

https://librarymap.ifla.org/stories/Ukraine/LIBRARY%E2%80%99S-FAIRYTALE-TRAM-PROJECT-INCREASES-READING-ENGAGEMENT-AND-CONTRIBUTES-TO-CHILDHOOD-DEVELOPMENT/159


Бібліотека для дітей – місце для читання, розвитку, навчання, просвіти, спілкування

креативності, безбар’єрного простору, інновацій, відпочинку, інтеграції…



Дякую за увагу !



 

Назва проекту 
/  програми 

Напрямки проектів 

Аплікант
и 

(хто може подати 

заявку) 

та мова заявки 

Сума гранту 

Дедлай
н 

(кінцевий 

термін подачі 

проектів) 

Детальніше про 
проект 

РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ, ОСВІТИ, ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

Фонд Кличко 
Програма: «Клич 

друзів – граймо 

разом!», 
«Посилка 
успіху» 

Проєкти направлені на: 

розвиток спортивної 
інфраструктури (закупівля 
спортивного обладнання, 
інвентарю, встановлення 

спортивних майданчиків). 

Керівники 
спортивних секцій, 
ГО, школи 

Мова заявки: 
Українська 

В залежності 
від умов 
програм 

Упродовж року 
оголошуються 

конкурси 

Детальніше тут: 

Міжнародний 
Вишеградський 
фонд  малі та середні 
гранти 

Напрямки проєктних 

пропозицій:  культурна 

співпраця;  освіта; 

 
туризм;  

 наукові та молодіжні обміни; 

 транскордонна співпраця.  

 
Організацій  
громадянського 
суспільства (ОГС), 

 освітні 

організації,  
культурні рганізації, 

дослідницькі 
і  наукові 
установ   Мова заявки: 
Англійська 

Малі – до 6000 
EUR,  Станд.–від 
6000EUR 

Постійно діючі: 

Малі гранти : 
1 березня, 1 червня, 
1 вересня, 1 грудня; 

Стандартні гранти: 
гранти – 15 березня 

та 15 вересня 

Детальніше тут: 

"Розвиток 
кінопроєкту" від УКФ 

Програма спрямована на розвиток 
сценарної справи в Україні та 
загалом українського 
кіновиробництва, поширення 
практики введення етапу розвитку 
(девелопменту) кінопроектів в 
українському кіновиробництві, 
відкриття нових імен в галузі 
сценарної майстерності. 

сектор культури 
та  креативних 
індустрій 

Мінімальна сума 
гранту (не може бути 
зменшена): 200 тис. 
грн 

Максимальна сума 
гранту (не може 
бути  збільшена): 
500 тис. грн 

до 31 травня 2021 
року 

Детальніше тут: 

Додаткові ресурси



Конкурсу есе 
"Медіаграмотність 
в  Україні: як 
мислити 
критично" 
від  BRITISH 
COUNCIL 

Свідомо сприймати інформацію 
та  застосовувати критичне 
мислення та  методи розрізнення 
фейкової  інформації у 
повсякденному житті - навички, 
які стають необхідними в 
сучасних умовах життя 

для молоді 16-
25  років. 

Найкращі 
роботи  будуть 
відзначені  
нагородами.     

Роботи
 

приймаються до 
26  травня 2021 р. 

Детальніше тут: 

Обов’язково заповнити 
форму: 

Конкурс 
фотографій.  Разом 
на відстані: 
створення нової 
солідарності у 
мінливому світі 

Представництво ЄС у Раді 
Європи спільно з Конгресом 
місцевих та регіональних влад і 

Центром “Північ – Південь” Ради 

Європи  розпочинають 
суспільну кампанію для 
відзначення стійкості суспільств у 
Європі та за її межами і 
вшанування тих, хто 
продемонстрував солідарність в 
умовах кризи. 

Фотографії повинні 
мати  високу роздільну 
здатність  (.jpg або .png) і 
не перевищувати 
10 МБ. Дозволено 
будь-який формат 
фото 
(вертикальне, 
горизонтальне, квадратне) 

В залежності від 
умов  програми 

31 травня 2021 р. Детальніше тут: 

 



Стипендіальная 
программа им. Лейн 
Киркланд 

Його мета - підготувати 
стипендіатів  до перебування в 
Польщі шляхом ознайомлення їх 
з мовою і повсякденному 
житті, а також об'єднати 
людей з різних країн з різним 
досвідом, освітою і  
поглядами. Незмінним елементом 
конвенції є урочиста церемонія 
відкриття програми, яка проходить в 
університеті, який приймає 
стипендіатів. 

Усі бажаючі Стипендія на 9 місяців 
навчання для людей з 

опитом роботи 
Подтримка на суму 
6000 злотих в місяц 

Упродовж року Детальніше тут: 

 

Програма порятунку 
культурної спадщини 
під 
загрозою  
знищення від 
HOUSE OF 
EUROPE 

Це програма порятунку культурної 
спадщини, що постраждала або 
може  постраждати від техногенних 
катастроф, стихійних лих 
або  збройних конфліктів. 
Програма  фінансує виключно 
негайні заходи, необхідні для 
порятунку культурної  спадщини. 

Це можливість для 
незалежних активістів та 
організацій різних типів 

— приватних, 
неприбуткових, урядових. 

Програма може 
профінансувати 

евакуацію об’єктів, 
закупівлю матеріалів та 

обладнання, 
дослідницькі поїздки та 
інформаційні кампанії 

для підвищення 
обізнаності про об’єкти 
культурної спадщини 

під загрозою. 

31 грудня 2021 
о 

23:59 за київським 
часом 

Детальніше тут: 

 

Конкурс на 
фінансування проєктів 
в рамках 
програми  
«Культура 
законності»  що 
впроваджується 
Центром 
культурного  
менеджменту 
за  
фінансування 
Посольства 
Королівства 
Нідерландів, 

Приклади можливої діяльності, на 
яку надається підтримка: 
культурні заходи; круглі столи, 
дискусії; презентації, 
семінари, тренінги, лекції, 
інклюзивні громадські 
заходи; відео та аудіо 
ролики  соціальної реклами; 
журналістські програми та 

публікації, серії інтерв’ю, 

репортажів, колонок або інших 
журналістських матеріалів 
(зокрема, про осіб, гідних відзнаки 
Доброчесність 

Впродовж двох тижнів 
після реалізації проєкту 

учасники зобов’язані 

подати фінансовий 
звіт,  а також 
опублікувати звітну 
публікацію (не 
менше 300 слів та 3 
фотографій) в 
соціальній мережі. 

В рамках програми 
буде підтримано 
щонайменше 20 

проєктів з 
максимальним 

бюджетом до 15 000 
гривень. Загальний 

бюджет програми — 
300 000 гривень. 

30 червня 2021 року Детальніше тут: 

 



В рамках програми 
«Культура 
законності», 
що  
впроваджується 
Центром культурного 
менеджменту за 
фінансування

 
Посольства

 
Королівства 
Нідерландів 

Проект спрямований на 
підтримку  ініціативи, що 
сприяють  формуванню 
культури законності та 
доброчесності як важливої  
складової вільного від корупції 
суспільства. Увага до цих явищ за 
умов пандемії коронавірусної 
інфекції. 

Конкурсантами можуть 
бути будь-які громадяни 
України, іноземці та 
особи без громадянства, 
які погоджуються зі 
змістом цього 
регламенту. 

максимальним 
бюджетом до 15 
000  гривень. 
Загальний бюджет 

програми — 300 

000 гривень  
оплачується: проїзд; 
проживання; 
харчування/добові; 
гонорар; оплата 
інтернет-
платформ  для 
проведення  
онлайн-
заходів  (Zoom, 
WebEx, інші).  інші 
витрати,  

пов’язані з 

реалізацією проєкту. 

до 30 червня 2021 
року 

Детальніше тут: 

Форум копродукції 
Kids Kino Industry від 
HOUSE OF EUROPE 

Це можливість запітчити свій 
проєкт європейським 
партнерам, що спеціалізуються 
на дитячому кіноконтенті. 

Це можливість для 
українських продюсерів, 
що створюють контент 
для молодої аудиторії 

Можливість 
презентувати 
свій  проєкт 
представникам 
індустрії 
та  
інвесторам з ЄС та 
Великої Британії. 
Допомога у 
підготовці пітчу. 
Акредитація на 
форум для двох 
представників 
команди. 
Поселення у Варшаві 
на час форуму для 
двох представників 
команди. 

31 травня 2021 
о 

23:59 за київським 
часом 

Детальніше тут: 

 
 
 
 

Креативна Європа Проєкти спрямовані на: 

 навчання, 

 проведення фестивалів, 

 проведення хакатонів, 

 брейн-рингів, 

 програми обміну досвідом. 

Програма для вас, якщо 
ви працюєте у сфері 
культури, мистецтва, 
кінематографу тощо 

Мова заявки: 
Англійська 

14.7 млн. Постійно діюча 
До 01.01.2027 р. 

Детальніше тут: 

 



Конкурс 
«Культура.  
Спільнота» 

Мета конкурсу – надати 
додаткову 

підтримку ініціативам та проєктам у 
сфері культури, які здатні залучати 

кошти від громадян шляхом 
краудфандінгу. 

запрошуються громадські 
організації, 
громадські спілки, 
благодійні фонди, 
зареєстровані у будь- 
якому регіоні України. 

Максимальна сума, яку 
Фонд

 
дофінансовуватиме у 
межах цієї ініціативи, 
становить 200000 
гривень. 

01.06.2021 Детальніше тут: 

 
 

Конкурс міні-
грантів 
«Європейське

 
мережування та 
співпраця» за 
підтримки 
Міжнародного фонда 

«Відродження» (далі – 
Фонд) в рамках 

проєкту  “EU4USociety” 
у  співпраці з 
Європейським Союзом 

Мета конкурсу: розвиток 
співпраці 

та партнерства з європейськими 
аналітичними центрами, 
громадськими мережами, 
коаліціями, платформами. 

громадські організації, 
спілки, асоціації, 

товариства та інші 
об’єднання, що 

отримали грантову 
підтримку від МФ 

«Відродження» у 2020- 
2021 році. 

Мінімальний розмір 
гранту – 50 000 грн. 

Максимальни
й 

розмір гранту – 150 
000 грн. 

Оптимальний розмір 
гранту – 100 000 – 

120 000 грн. 

До 4 листопада 2021 
року 

Детальніше тут: 

Всеукраїнський 
конкурс «Творчий 
злет: молодий 
бібліотекар року» у 
2020 р. 

Программа спрямована 
на 

підвищення соціального статусу та 
престижу професії бібліотечного 

фахівця серед молоді та в 
суспільстві в цілому; виявлення та 

підтримка яскравих, різнобічно 
розвинених особистостей, які 
прагнуть до самореалізації та 

саморозвитку в бібліотечній галузі; 
стимулювання творчої ініціативи та 

молоді бібліотечні 
фахівці віком до 35 років, 
які мають стаж роботи у 

бібліотеці не менше 1 
року 

Переможец
ь 

Конкурсу 
нагороджується 
відзнаками та 
подарунками 

Постійно діюча до 
2021 року 

Детальніше тут: 

 
Посольство Японії 
в  Україні 

Програма направлена 
на  покращення: 

 медичної 

допомоги   освіти  

 
спорту  

 допомога бідному прошарку  

населення, 

 суспільний добробут 

 навколишнє 
середовище 

 неурядовим 
організаціям, 

 лікарням, 

 початковим школам, 

 
науково

 
досліджувальним 
інститутам 

 неприбутковим 
організаціям 

10 000 євро Постійно діюча Детальніше тут: 

 


