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ESC
(European Solidarity Corps)

Бюджет: 895 млн. євро
Мета: посилення залучення молоді та організацій і сприяння
об’єднанню та солідарності

The European Solidarity Corps
в основному сфокусований на
молоді віком 18-35 років з ЄС
та країн-партнерів та закликає
їх брати участь у
волонтерських заходах, що, як
правило, зосереджені у
регіонах, що стикаються із
соціальними проблемами та
серйозними кризами.

Ключова ідея програми —
розвиток соціальних навичок
та професійних компетенцій
волонтерів — значно береться
до уваги та тісно пов’язана з
культурною та креативною
діяльністю. Це особливо
прослідковується в контексті
участі у заходах солідарності,
спрямованих на вирішення
суспільних проблем.

Незалежно від сфери та місця
проведення активностей,
програма надає можливість

молоді брати участь у
волонтерстві, стажуванні та
роботі, проєктах солідарності,
нетворкінгу. Водночас
програма надає можливість
міжнародним організаціям —
як державним, так і
приватним — приймати та
підтримувати волонтерів. Це
включає, наприклад,
організацію нетворкінгів або
проведення тренінгів та
підтримки з адміністративних
питань.

Залучення та можливе
партнерство цих організацій
також сприяє розвитку
європейської співпраці та
солідарності. Для того, щоб
долучитись до активностей,
діяльність організацій має
відповідати таким критеріям
як недискримінація та
рівність.

Детальніше: https://europa.eu/youth/solidarity_en
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EU4Culture

Бюджет: 7,85 млн. євро
Мета: надання грантів для створення та реалізації Стратегій
розвитку культури, грантів мобільності для митців та фахівців у
сфері культури та креативних індустрій, грантів на підтримку
проєктів у сфері культури

EU4Culture — це проєкт, що
фінансується Європейським
Союзом та реалізується
Goethe-Institut у партнерстві з
Danish Culture Institute, Czech
Centres та Institut Français.
Проєкт концентрується на
розвитку культури для
економічного та соціального
зростання у країнах Східного
партнерства (EaP): Вірменії,
Азербайджані, Білорусі,
Грузії, Республіці Молдова та
Україні.

Програма надає гранти для
створення та реалізації
Стратегій розвитку культури,
гранти мобільності для
митців та фахівців у сфері
культури та креативних
індустрій, гранти на

підтримку проєктів у сфері
культури.

Протягом чотирьох років
(2021-2024) EU4Culture
допоможе створити та
впровадити Стратегії
розвитку культури в обраних
містах, що не є столицями, з
країн Східного партнерства.
Проєкт також надасть гранти
та освітню підтримку для
доповнення цих стратегій,
виділить близько 250 грантів
мобільності для митців та
фахівців у сфері культури та
креативних індустрій,
підтримає місцеві та
регіональні фестивалі, а
також культурні та
міжсекторальні проєкти.

Детальніше:
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/projects/eu4cultur
e
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INVESTEU

Бюджет: 9,4 млрд. євро
Мета: стимулювання залучення інвестицій та сприяння
конкурентоспроможності Європи

InvestEU об'єднує різні
фінансові інструменти ЄС і є
його основною програмою
підтримки для стимулювання
державних та приватних
інвестицій. Програма надає
суттєву підтримку компаніям
та гарантує, що їх інвестиції
сприятимуть поточним
політичним пріоритетам ЄС,
таким як Європейський
Зелений Курс та
діджиталізація. Програма має
чотири напрямки: сталі
інфраструктури; дослідження,
діджиталізація та інновації;
соціальні інвестиції та
навички; МСП. Завдяки цим
пріоритетам, InvestEU в
основному сфокусований на
МСП та компаніях із середнім
капіталом, включаючи ті, що
базуються в культурному та
креативному секторі, медіа,
журналістиці та
аудіовізуальному секторі.

У галузі соціальних
інвестицій, фінансова
підтримка спрямована на
покращення соціальної
інфраструктури, соціальну
інклюзію, інтеграцію
вразливих груп, а також
сприяння освіті та навчання.
Підтримка МСП спрямована
на покращення доступності
фінансової підтримки для
них. Guarantee Facility for the
Cultural and Creative Sector,
який раніше був частиною
«Креативної Європи»
2014-2020, стане частиною
InvestEU з 2021-го року.
Програма спрямована на
полегшення доступу
організацій сектору ККІ до
банківських позик та
фінансової підтримки. Однак,
це залежить від окремих
держав-членів, які мають
встановити домовленості про
це зі своїми національними
банками.

Детальніше: https://europa.eu/investeu/home_en
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NEIGHBOURHOOD, DEVELOPMENT AND
INTERNATIONAL COOPERATION INSTRUMENT (NDICI)

Бюджет: 71,8 млрд. євро
Мета: посилення співпраці з країнами, що не є членами ЄС, та
зміцнення позиції Європи у світі

Програма є важливим
інструментом посилення та
модернізації зовнішньої
політики ЄС з метою
сприяння стабільності, миру,
процвітанню та сталому
розвитку і зменшенню
бідності. Фінансова
підтримка для сприяння
діалогу та співпраці з
країнами, що не входять до
ЄС, надається за допомогою
наступних компонентів:
географічний компонент,
тематичний компонент та
компонент швидкого
реагування.

Географічний компонент
може надати подальші
можливості для співпраці з
культурним та креативним
сектором, враховуючи те, що
він буде доповнювати
активності та пріоритети,
виділені в рамках
тематичного компоненту.
Однак, оскільки відповідні
регіони та країни мають
індивідуальні потреби та
спрямованість фінансування,
це може відрізнятися в різних
регіонах.

Детальніше:
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/factsheet-
mff-multiannual-financial-framework-v08-clean_0.pdf
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Австрійський культурний форум

Мета: налагодження та підтримка зв'язку заради довгострокового
австрійсько-українського співробітництва та розвитку
партнерства

Австрійський культурний
форум (АКФ) — це
платформа для закордонної
культурної діяльності Австрії
та наукової співпраці між
Австрією та Україною. Він
підпорядковується
Міністерству закордонних
справ Австрії та працює у
багатьох сферах: це і
збереження спільної
австрійсько-української
культурної спадщини, і
презентація сучасного
австрійського мистецтва, і
дискусії на актуальні теми
майбутнього. АКФ прагне
сприяти зустрічам та
знайомствам, завдяки яким
австрійці та українці більше
знатимуть одне про одного та
розумітимуть одне одного ще
краще. Австрійський
культурний форум у Києві
надає організаційну,
логістичну та фінансову
підтримку для проведення

концертів, доповідей,
кінопоказів, театральних
вистав, літературних читань,
наукових конференцій,
виставок, семінарів в Україні.
При цьому у центрі уваги
знаходиться сучасне
мистецтво. В рамках
програми "Творчість та
інновації" АКФ підтримує
проєкти, які досліджують
нові підходи до подолання
глобальних викликів.
Австрійський культурний
форум надає підтримку як для
презентації австрійського
мистецтва в Україні, так і для
співпраці австрійських митців
в українських та міжнародних
культурних проєктах
(дорожні витрати,
проживання, гонорар і т.д.).
АКФ підтримує переклад та
публікацію австрійської
наукової та художньої
літератури в Україні.

Детальніше: https://austriaukraine.com/uk/
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Горизонт Європа

Бюджет: 95,5 млрд.євро
Мета: підтримка європейських досліджень та інновацій та
підвищення конкурентоспроможності Європи

Горизонт Європа — це
7-річна науково-дослідна
програма Європейського
Союзу, яка стала
продовженням програми
«Горизонт 2020». Через усю
програму прослідковується
взаємодія науки, технологій,
соціальних та гуманітарних
наук, включаючи культурний
та креативний сектор.
Основними цілями програми
є досягнення стійкої
інноваційності, забезпечення
привабливих та креативних
робочих місць, вдосконалення
використання цифрових
технологій, сприяння освіті та
залученню громадян.

Партнерства Програми
«Горизонт Європа»
(Partnerships) – це ініціативи в
межах програми, які
функціонують як окремі

підпрограми з власним
бюджетом та спрямовані на
співпрацю між приватними та
державними установами
(наукові установи, заклади
вищої освіти, державні та
приватні фонди, громадські
організації тощо) для
підтримки наукової та
інноваційної діяльності.

Існують три типи
європейських партнерств:

● партнерство спільного
фінансування (сo-funded
European Partnerships);

● партнерство спільного
програмування
(сo-programmed
European Partnerships);

● інституційне
партнерство
(іnstitutionalised
partnerships).

Детальніше: https://www.horizon-eu.eu/
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Еразмус+

Бюджет: 23,4 млрд. євро
Мета: сприяння доступу до якісної вищої та неформальної
освіти та поширення мобільності по всій Європі

Erasmus+ — це програма ЄС
в секторі вищої та
неформальної освіти. Проєкт
ЄС «Національний Еразмус+
офіс в Україні» виконує ГО
«Інститут лідерства,
інновацій та розвитку».
Діяльність команди
спрямована на координацію
та промоцію Програми ЄС
Еразмус+ у сферах освіти,
професійної підготовки,
молоді та спорту в Україні;
консультування та підтримку
потенційних і поточних
учасників проєктних команд,
індивідуальних осіб,
моніторинг виконання
проєктів, аналітику з питань
вищої освіти, діяльність
команди експертів з
реформування вищої освіти,
підготовку відкритих
корисних вебресурсів, баз
проєктів, проведення

(відео)тренінгів тощо.
Організації, що працюють у
секторі ККІ можуть бути
партнерами проєктів за
різними напрямами програми,
наприклад: долучатись до
модернізації освітніх програм
у сфері культури чи
міждисциплінарних програм
для студентів, проводити
неформальні тренінги для
молоді з підприємництва і не
тільки, приймати студентів на
практику, працівників
закладів освіти на
стажування, створювати
партнерства для розвитку
інновацій, впроваджувати
проєкти розвитку потенціалу
у сфері освіти, молоді та
спорту тощо. Фінансування
відбувається через участь у
щорічних конкурсах
Європейської Комісії.

Детальніше:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en
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Креативна Європа

Бюджет: 2,44 млрд. євро
Мета: підтримка культурного різноманіття та культурної
спадщини в Європі та підвищення конкурентоспроможності
сектору ККІ

«Креативна Європа» — єдина
програма ЄС для культурного,
креативного та
аудіовізуального сектору.
Вона налагоджує співпрацю
між європейськими
організаціями сектору ККІ та
захист загальноєвропейської
культурної спадщини та
культурного різноманіття в
Європі. Вона спрямована на
підвищення
конкурентоспроможності
культурного та креативного
секторів, зокрема й
аудіовізуального. Нова
програма «Креативна
Європа» отримала бюджет у
2,5 млрд. євро, що є більше на
800 млн. євро у порівнянні з
попереднім періодом
фінансування програми.
Програма ділиться на три
підпрограми: Культура,
МЕДІА та Міжсекторальна
співпраця.

Підпрограма «Культура»
відкрита для всіх секторів
ККІ, починаючи від
перформативного та
візуального мистецтва,
закінчуючи музикою та
літературою. Вона надає
фінансову підтримку
проєктам європейського
масштабу, спрямованим на
промоцію культурного
контенту через кордони.
Підпрограма «МЕДІА»
підтримує аудіовізуальний
сектор ЄС. Вона спрямована
на стимулювання співпраці та
інновацій у створенні та
виробництві європейських
аудіовізуальних робіт.
Підпрограма підтримує
розвиток аудіовізуальних
робіт, виробництво
інноваційного телевізійного
контенту та серіалів,
розповсюдження цих робіт
різними засобами (фестивалі,
ярмарки, VoD-платформи
тощо). Протягом усіх цих
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заходів програма ставить собі
за мету збільшення гендерної
рівності в секторі.
Підпрограма
«Міжсекторальна співпраця»
надає підтримку
міжгалузевим підходам,
поєднуючи інноваційні ідеї як
із культурного, так і з
аудіовізуального секторів.

Крім того, підпрограма
фінансуватиме проєкти на
підтримку вільного,
різноманітного та
плюралістичного
медіа-середовища, якісної
журналістики та
медіаграмотності.

Детальніше:
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_en

Göteborg Film Fund 2021

Мета: розвиток кіноіндустрії та сприяння урізноманітненню
культури з метою поширення свободи художнього
самовираження та свободи слова.

Göteborg Film Fund 2021 — це
ініціатива кінофестивалю в
Гетеборзі, спрямована на
розвиток кіноіндустрії та
сприяння урізноманітненню
культури з метою поширення
свободи художнього
самовираження та свободи
слова. Фонд фінансується
Міністерством закордонних
справ Швеції, і протягом року
він буде націлений на групу

країн/регіонів з різними
проблемами (Бразилія, Судан,
Україна та курдські режисери
в Іраці, Ірані, Сирії та
Туреччині). Фонд надає
підтримку у розробці
сценаріїв та розвитку
проєктів, постпродакшену та
інноваційної дистрибуції
фільмів (повнометражних
художніх, документальних та
анімаційних) та серіалів.

Детальніше:
https://goteborgfilmfestival.se/en/goteborg-film-fund-2021
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House of Europе («Дім Європи»)

Мета: підтримка професійного та творчого обміну між
українцями та їхніми колегами в країнах ЄС та Великій Британії

House of Europe («Дім
Європи») — це програма, що
фінансується Європейським
Союзом та фокусується на
розвитку культури та
креативного сектору, освіти,
медицини, соціального
підприємництва, медіа та
роботи з молоддю.

«Дім Європи» пропонує
більш як 20 програм: поїздки
на конференції, професійні
події, стажування і нетворкінг
у ЄС та Великій Британії,
навчальні подорожі,

резиденції, тренінги та інші
можливості.

Команда House of Europe
підтримує творчу співпрацю
та копродукції між
українськими організаціями
та їхніми партнерами з ЄС і
Великої Британії, фінансує
розвиток культурної
інфраструктури та програм
для молоді, а також проводить
молодіжні табори та
влаштовує обмін студентами
між університетами в межах
України.

Детальніше: https://houseofeurope.org.ua/
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Міжнародний фонд «Відродження»

Мета: підтримка громадськості та місцевої демократії, захист
прав людини та охорони здоров’я, просування рівності та
інклюзії

Міжнародний фонд
«Відродження» — це одна з
найбільших українських
благодійних фундацій, що з
1990-го року розбудовує в
Україні відкрите суспільство
де кожен почуває себе гідно,
де громадяни включені у
творення держави, а влада є
прозорою та відповідальною.
Фонд працює над розбудовою

України, в якій права людини
надійно захищені, а позитивні
зміни працюють на благо
громадян.

Фонд спрямований на
підтримку громадськості та
місцевої демократії, захист
прав людини та охорони
здоров’я, просування рівності
та інклюзії.

Детальніше: https://www.irf.ua/
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Zagoriy Foundation

Мета: розвиток культури благодійності в Україні

Zagoriy Foundation засновано
у 2015 році родиною Загорій
для розвитку системної
благодійності, меценатства та
філантропії. Місія фонду –
розвиток культури
благодійності в Україні.

Основним напрямком
грантової програми Zagoriy
Foundation є підтримка
проєктів, спрямованих на
розвиток культури
благодійності в Україні. Це
проєкти спрямовані на
підвищення довіри до
діяльності благодійних
інституцій, розвиток

комунікацій та партнерств,
проведення досліджень, а
також підтримка новітніх
підходів до реалізації
благодійних ініціатив.

Крім того, Фонд надає
підтримку проєктам, які
спрямовані на збереження
історико-культурної
спадщини України, у тому
числі архітектурних та
мистецьких пам’яток та
об’єктів, а також підтримку
актуальних мистецьких та
культурних проєктів.

Детальніше: https://zagoriy.foundation/spisok-grantiv/
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Міністерство культури та інформаційної політики України

Міністерство культури та
інформаційної політики
України — це головний орган
у системі центральних
органів виконавчої влади, що
забезпечує формування та
реалізує державну політику у
сферах культури, державної
мовної політики,
популяризації України у світі,
державного іномовлення,
інформаційного суверенітету
України та інформаційної

безпеки, а також забезпечує
формування та реалізацію
державної політики у сферах
кінематографії, відновлення
та збереження національної
пам’яті, міжнаціональних
відносин, релігії та захисту
прав національних меншин в
Україні, мистецтв, охорони
культурної спадщини,
музейної справи, вивезення,
ввезення і повернення
культурних цінностей.

Детальніше: https://mkip.gov.ua/
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Український культурний фонд

Український культурний фонд
— це державна установа,
створена у 2017 році, на
підставі відповідного Закону
України, з метою сприяння
розвитку національної
культури та мистецтва в
державі, забезпечення
сприятливих умов для
розвитку інтелектуального та
духовного потенціалу
особистості та суспільства,
широкого доступу громадян
до національного культурного
надбання, підтримки
культурного розмаїття та
інтеграції української
культури у світовий
культурний простір.
Підтримка проєктів
Українським культурним
фондом здійснюється на
конкурсних засадах.

Фонд, впроваджуючи нові
механізми надання
орієнтованої на результат
конкурсної державної
фінансової підтримки
ініціативам у сфері культури
та креативних індустрій,
сприяє творенню розвиненої
екосистеми культури та
креативності в Україні, яка
уможливлює породження та
розповсюдження в суспільстві
нових сенсів та спільних
цінностей, а також сприяє
збереження культурної
спадщини та розвитку
української культури в
контексті актуальних світових
тенденцій.

Детальніше: https://ucf.in.ua/
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Український інститут

Український інститут — це
державна інституція у сфері
управління Міністерства
закордонних справ України.
Місія Українського інституту
– зміцнення міжнародної та
внутрішньої суб'єктності
України засобами культурної
дипломатії. УІ налагоджує
міжнародні культурні зв'язки
між людьми та інституціями
та створює можливості для
взаємодії українців зі світом.

Інституція проводить
конкурсні програми для

українських музикантів,
міжнародних виставкових
проєктів, кінопродюсерів,
авторів драматургічних
текстів тощо.

Витрати можуть покриватися
на організацію виставок,
участь у закордонних
музичних фестивалях,
переклад драматургічних
текстів, міжнародну
промоцію тощо.

Детальніше: https://ui.org.ua/
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Український інститут книги

Український інститут книги
(УІК) — це державна
установа при Міністерстві
культури та інформаційної
політики України, спрямована
на консультацію в формуванні
державної політики у
книжковій галузі, промоцію
книгочитання в Україні,
підтримку книговидавничої
справи, стимулювання
перекладацької діяльності та
популяризацію української
літератури за кордоном.

У межах порядку про
діяльність інституту, УІК
може надавати гранти для
підтримки проєктів у сфері
книговидавничої справи
щодо: 1) перекладу творів
іноземної літератури
державною мовою; 2)
перекладу творів української
літератури іноземними
мовами, а саме в рамках
Програми підтримки
перекладів творів української
літератури іншими мовами
Translate Ukraine (гранична

сума відшкодування витрат
для кожного проєкту
становить 4000 євро); 3)
підготовки та видання
книжкових видань творів
української літератури (в тому
числі книжкових видань на
виконання актів Верховної
Ради України, Президента
України та Кабінету Міністрів
України, книжкових видань,
надрукованих
рельєфно-крапковим
шрифтом (шрифтом Брайля));
4) написання авторами
(створення) нових
літературних творів; 5)
організації та проведення
програм і заходів
популяризації читання
(книжкових виставок,
ярмарків, літературних
фестивалів, конкурсів,
тематичних акцій,
промоційних і
комунікаційних кампаній); 6)
поповнення бібліотечних
фондів публічних бібліотек
книжковою продукцією.

Детальніше: https://book-institute.org.ua/uk
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Державне агентство України з питань кіно

Державне агентство України з
питань кіно — це
центральний орган
виконавчої влади, що
здійснює державну політику
щодо кінематографії,
включаючи виробництво
фільмів, розповсюдження та
промотування українського
кіно в Україні та за кордоном.
Він керується Кабінетом
Міністрів України через
Міністерство культури та
інформаційної політики.
Щороку Держкіно
організовує двоетапний
конкурс для національних та
копродукційних кінопроєктів.

Серед основних завдань
Держкіно: розробка
пропозицій щодо
структурного вдосконалення
та реформування

національної кіноіндустрії,
розвитку продюсерської
системи; розробка пропозицій
до програми створення та
розповсюдження
національних фільмів;
взаємодія з вітчизняними та
іноземними
науково-дослідними
установами і навчальними
закладами з метою обміну
досвідом з питань реалізації
державної політики у сфері
кінематографії; сприяння
збереженню та раціональному
використанню національної
та світової кінематографічної
спадщини; ведення
Державного реєстру
виробників,
розповсюджувачів і
демонстраторів фільмів та
Державного реєстру фільмів
та ін.

Детальніше: https://usfa.gov.ua/
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