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Позабюджетні кошти
такі кошти, які отримують бюджетні установи 

та організації додатково до того фінансування, 
яке виділяється їм з бюджету відповідного рівня, 

зокрема, доходи від благодійності, гранти і дарунки.
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КАЛЕНДАРІ ГРАНТІВ
Ukraine. Culture. Creativity

https://uaculture.org/catalog/
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РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ГУРТ
https://gurt.org.ua/news/events/
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УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ ФОНД

https://ucf.in.ua/
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HOUSE OF EUROPE https://houseofeurope.org.ua/
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АНАЛІТИКА 
КУЛЬТУРИ

НАВЧАННЯ. 
ОБМІНИ. 
РЕЗИДЕНЦІЇ. 
ДЕБЮТИ (Н.О.Р.Д.)

МЕТА:
підтримати створення освітніх програм 
для вдосконалення мистецької освіти 
в Україні (формальної і неформальної);

підтримати створення в Україні 
арт-резиденцій для поширення 
новітніх мистецьких практик, 
інтернаціоналізації українських 
культурних проектів та залучення 
міжнародних менторів і митців до 
створення культурних продуктів 
в Україні;

створити можливості для творення 
культурних продуктів молодими 
митцями та дебютантами.

ПРОГРАМИ
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Мін.сума гранту – 50 тис. грн.                Макс.сума гранту – 1 млн. грн.



Програма “Інноваційний
культурний продукт”

Мін.сума гранту – 50 тис. грн.           Макс.сума гранту – 1 млн. грн.

ЛОТ 1
ВИСТАВКОВІ 

ПРОЄКТИ

Пріоритетні продукти ЛОТ-у: 
   виставка в форматі 
   офлайн чи онлайн; 

онлайн-галерея.
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Програма “Інноваційний
культурний продукт”

Світ очима дітей Завод (Київ)
У рамках проекту створено та промоційовано низку 
мистецьких продуктів: твори живопису, фотороботи, 
арт-колаж, відеофільм, соціальний ролик та видано 
альбом-каталог. До проекту залучено понад 500 дітей, 
з яких близько половини — діти з інвалідністю.
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Програма “Інноваційний
культурний продукт”

ЛОТ 2
МУЗИКА

Пріоритетні продукти ЛОТ-у: 
   аудіозапис (синглу/альбому);

концерт;
гастролі;
партитура.
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Програма “Інноваційний
культурний продукт”

Бах єднає! Від Карачуна до Говерли
Онлайн-концерт українського студентського 
оркестру, створений спільною командою 
німецько-українських кураторів.

Вокально-хореографічний національний флешмоб, 
у рамках якого під гаслом «Мистецтво єднає» 
талановиті діти з Донеччини проїхали від 
Костянтинівки до Івано-Франківська.
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Програма “Інноваційний
культурний продукт”

ЛОТ 6
МОДА І ДИЗАЙН

Пріоритетні продукти ЛОТ-у: 
   модна колекція та � промоція;

модний показ;
продукт графічного дизайну;
експедиція.
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Програма “Інноваційний
культурний продукт”

Із роду в рід (Ужгорож)
Під час театралізованої культурно-
мистецької шоу-програми була 
представлена колекція сучасного 
одягу з використанням традиційних 
компонентів.
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Програма “Інноваційний
культурний продукт”

ЛОТ 8
ТАНЕЦЬ

Пріоритетні продукти ЛОТ-у: 
   вистава;

перформанс;
концерт;
гастролі.
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Програма “Інноваційний
культурний продукт”

IV Міжнародний фестиваль 
українського танцю та культури (Львів)

Ніч традиційного танцю (Київ)

Участь у фестивалі взяли понад 400 учасників 
зі всього світу.

Подія зібрала кращих автентичних музикантів з різних 
регіонів України, які протягом дев'ять нічних годин 
просто неба виконували живу традиційну музику. 
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ПРОГРАМИ
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ІНКЛЮЗИВНЕ МИСТЕЦТВО

ЗНАКОВІ ПОДІЇ

СТИПЕНДІЇ



ПРОГРАМИ

ДІТИ КУЛЬТУРИ
КУЛЬТУРА. 
ТУРИЗМ. 
РЕГІОНИ

ЛОТ 2
ЛОКАЛЬНИЙ МУЗЕЙ

ЛОТ 3
ЛОКАЛЬНИЙ ФЕСТИВАЛЬ
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Програма “Інноваційний
культурний продукт”

ЛОТ 3
КУЛЬТУРА І ОСВІТА

Пріоритетні продукти ЛОТ-у
(список не є вичерпним):

освітня програма;

сучасні навчальні матеріали
(комікси, навчальна анімація, 
відео або настільна гра тощо);

вистава;

видання;

виставка/експозиція;

відеоконтент;

радіоконтент;

телепередача;

фестиваль;

креативний простір (хаб).
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ART JAZZ School

ART JAZZ School (Рівне)
Фестиваль «ART JAZZ 2019» 
представив джазову школу 
в м. Рівному для студентів 
вищих навчальних музичних 
закладів м. Рівного, м. Луцька 
та м. Львова. Інноваційну освітню 
програму було побудовано на 
кращих зразках європейських 
музичних шкіл за участі викладачів 
з України та Польщі.
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m.chorna@arts.org.ua
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Дякую за увагу!


