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Серпень 2021 року



■ Учасники: громадські організації, спілки, 
асоціації, товариства та інші об'єднання

■ Розмір гранту: до 200 000 гривень

■ Дедлайн: 01 вересня 2021 р.

Конкурс «Культура. Спільнота»

Мета конкурсу - надати додаткову підтримку ініціативам та проектам 
у сфері культури, які здатні залучати кошти від громадян шляхом 
краудфандінгу.

Пріоритет конкурсу - підтримка культурницьких ініціатив, які 
залучають кошти громади та мають соціальний вплив.

Детальна інформація: https://bit.ly/2QDaMk1

https://bit.ly/2QDaMk1


Конкурс для композиторів імені Маурісіо 
Кагеля

Це конкурс фортепіанних композицій, написаних для дітей і 
молоді. Організатори шукають сучасні твори, що зацікавлять 
юних піаністів, будуть доступними для розучування і при цьому 
не втрачатимуть художньої цінності.

Детальна інформація: https://bit.ly/3iuUqGa

■ Учасники: композитори, що народилися після 
3 вересня 1981 року

■ Розмір гранту: 3 000 - 6 000 євро

■ Дедлайн: 03 вересня 2021 р.

https://bit.ly/3juUqGa


Грант на міжнародні копродукції

Це грант на проекти у сфері театру, музики, танцю і перформативних 
мистецтв, створені у співпраці українських та німецьких митців. Ви 
можете отримати до 25 000 євро на ідею, яку мрієте втілити, але не 
можете профінансувати виключно власними силами. Готовий проект 
потрібно продемонструвати в Україні и, якщо вийде, в Німеччині.

Роботу над проектом потрібно задокументувати на фото і відео для 
сайту Goethe-Institut.

Детальна інформація: https://bit.lv/3aFcVsY

■ Учасники: тандеми українських та німецьких 
професійних митців

■ Розмір гранту: 10 000 - 25 000 євро на 
втілення проєкту; до 1 000 євро на 
фільмування документального ролика про 
роботу над проєктом

■ Дедлайн: 30 вересня 2021 р.

https://bit.ly/3qFcVsY


Програма порятунку культурної спадщини 
під загрозою знищення

F o n d s

Prince Claus Fund for 
Culture and Development

Це програма порятунку культурної спадщини, що постраждала або 
може постраждати від техногенних катастроф, стихійних лих або 
збройних конфліктів.

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. Ви також можете отримати допомогу з проведення 
тренінгів для рятувальників культурної спадщини.

■ Учасники: незалежні активісти та організації 
різних типів - приватних, неприбуткових, 
урядових

■ Дедлайн: 31 грудня 2021 р.

Ця програма організована Фондом Принца Клауса. 

Детальна інформація: https://bit.ly/39w1cFX

https://bit.ly/39w1cFX
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