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КОНКУРСНИЙ ВІДБІР 

ПРОЄКТІВ 

РЕГІОНАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ, ЩО 

ФІНАНСУВАТИМУТЬ

СЯ ЗА КОШТИ ЄС 

           Міністерством розвитку громад та  

         територій України оголошено конкурсний 

відбір проєктів регіонального розвитку, які 

можуть реалізовуватися за рахунок коштів 

державного бюджету, отриманих від ЄС. До 

участі запрошуються проекти, які спрямовані 

на виконання програм регіонального 

розвитку: інноваційна економіка та інвестиції; 

сільський розвиток; розвиток туризму; 

розвиток людського потенціалу; підтримка 

розвитку депресивних територій; ефективне 

управління регіональним розвитком; 

загальноукраїнська солідарність  
 

 

              Центральні або місцеві органи 

виконавчої влади; органи місцевого 

самоврядування, агенції регіонального 

розвитку 

 

       Дедлайн:  20.10.2020 (до 17:00 год.) 

Детальніше 

https://www.minregion.gov.ua/press/news/tr

yvaye-konkursnyj-vidbir-proyektiv-

regionalnogo-rozvytku-shho-

finansuvatymutsya-za-koshty-yes/  



КОНКУРС 

«СПРИЯННЯ УЧАСТІ 

УКРАЇНИ У 

ЄВРОПЕЙСЬКОМУ 

ЗЕЛЕНОМУ КУРСІ» 

        Конкурс спрямований на підтримку  

        громадянського суспільства у реагуванні 

на виклики деградації довкілля та зміни 

клімату, сприяння формуванню 

відповідальної національної екологічної та 

кліматичної політик з урахуванням пріоритетів 

Європейського зеленого курсу. 

Мета конкурсу: посилення ролі, голосу та 

спроможності громадянського суспільства у 

сприянні узгодженню екологічної, економічної 

та інших галузевих політик України з 

Європейським зеленим курсом 

 

            Громадські організації, спілки, 

асоціації, товариства та інші об’єднання, 

зареєстровані відповідно до українського 

законодавства як неприбуткові або благодійні 

організації 

 

       Дедлайн: 22.10.2020         

Детальніше 

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

spryyannya-uchasti-ukrayiny-u-

yevropejskomu-zelenomu-kursi/  



КОНКУРС ГРАНТІВ 

ДЛЯ ІНІЦІАТИВ З 

ГРОМАДСЬКОГО 

КОНТРОЛЮ ЗА 

СИЛОВИМИ  

СТРУКТУРАМИ 

        Freedom House оголошено конкурс на  

        отримання грантів для втілення проєктів 

щодо розвитку громадського контролю та 

співпраці з силовими структурами (МВС, СБУ, 

МОУ та іншими).  Проєктні пропозиції мають 

бути спрямовані на: посилення можливостей 

громадського контролю в регіонах України; 

становлення діалогу між громадянським 

суспільством та силовими структурами; 

покращення ситуації з правами людини в 

Україні шляхом становлення системи 

ефективного громадського контролю за 

діяльністю силових структур на місцевому 

рівні, тощо 

 

 

          Зареєстровані громадські організації           

 

 

       Дедлайн:  01.11.2020       

Детальніше 

https://gurt.org.ua/news/grants/63178/  



КОНКУРС 

МІНІГРАНТІВ 

ЩЕДРИЙ ВІВТОРОК  

        Мета конкурсу - підтримка проєктів  

        учасників руху Щедрий Вівторок для 

збільшення кількості людей, що долучаються 

до добрих справ, та впровадженні нових 

креативних форм благодійних акцій і ініціатив. 

Розмір гранту - до 25
 

000 грн   

 

 

 

             Громадські організації; благодійні  

             організації; заклади дошкільної освіти, 

навчальні заклади; релігійні організації 

 

 

 

         Дедлайн: 13.10.2020 (до 23:59) 

Детальніше 

https://gurt.org.ua/news/grants/63082/  



ПРЕМІЯ ДІТЕЙ ТА 

МОЛОДІ 

“НАЙКРАЩА 

ІНІЦІАТИВА 

ГРОМАДИ 2020” 

         Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) у  

         партнерстві з Міністерством молоді та 

спорту вперше відзначить проекти місцевих 

адміністрацій у сфері молодіжної та дитячої 

політики, які самі діти та молодь назвуть 

найкращими. До участі у конкурсі 

приймаються проекти, які відповідають трьом 

головним вимогам: 

    вирішують актуальну проблему для дітей та    

    молоді;  

    мають конкретні і зрозумілі результати;  

    реалізовані у 2020 році 

 

  

 

             Міста і громади з усієї України 

 

 

         Дедлайн: до 15.10.2020 

Детальніше 

https://www.prostir.ua/?grants=yunisef-

vidkryv-podachu-zayavok-vid-hromad-na-

premiyu-ditej-ta-molodi-najkrascha-

initsiatyva-hromady-2020  



КОНКУРС ГРАНТІВ 

ДЛЯ ПРОТИДІЇ 

КОРОНАВІРУСУ 

«ЛЮДЯНІСТЬ  І   

ВЗАЄМОДОПОМОГА» 

        Проекти конкурсу мають стосуватися  

        сприяння попередженню поширення, 

подоланню і пом’якшенню наслідків епідемії 

коронавірусу в Україні через інформування, 

координацію, забезпечення базових потреб, 

горизонтальну самоорганізацію людей 

заради взаємодопомоги. Середня вартість 

проектів становитиме 50 тисяч гривень, проте 

Фонд розгляне усі подані ініціативи 

незалежно від їх масштабності  

 

 

            Громадські ініціативи  

 

 

        Дедлайн:   31.12.2020 

Заявки приймаються на постійній основі і 

розглядаються в порядку надходження від 

однієї до п’яти діб  

Детальніше 

https://gurt.org.ua/news/grants/59018/  



ГРАНТОВА ПРОГРАМА 

НА ПІДТРИМКУ 

ІНІЦІАТИВ 

ГРОМАДЯНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА ТА МЕДІА 

У СФЕРІ ПРОТИДІЇ 

КОРУПЦІЇ 

        Програма «Підтримка організацій-лідерів      

        у протидії корупції в Україні ―ВзаємоДія!‖» 

передбачає подання заявок на реалізацію 

проєктів, які мобілізують суспільство на 

запобігання корупції, розроблення аналітичних 

матеріалів щодо механізмів підвищення 

обізнаності та виховання цінностей, 

спрямованих на запобігання корупції 

 

 

 

              Зареєстровані українські неприбуткові 

організації громадянського суспільства 

(громадські спілки, волонтерські організації, 

благодійні фонди, аналітичні центри, наукові 

установи, а також інформаційні агентства)         

                                 

              

          Дедлайн: до 31.01.2021 

Детальніше 

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

prohrama-na-pidtrymku-initsiatyv-

hromadyanskoho-suspilstva-ta-media-u-

sferi-protydiji-koruptsiji-2 



КОНКУРС ГРАНТІВ 

ВІД ПОСОЛЬСТВА 

СЛОВАЧЧИНИ 

В УКРАЇНІ 

        Проектні пропозиції повинні відповідати 

        Стратегії Словацької Республіки щодо 

співробітництва в цілях розвитку на 2019-

2023 роки. Проекти повинні бути пов'язані з 

секторами: освіти, здоров'я, громадянського 

суспільства, продовольчої безпеки і 

сільського господарства, інфраструктури та 

сталого використання природних ресурсів 

 

 

 

            Неприбуткові організації, некомерційні 

            суб'єкти і місцеві органи влади 

 

 

 

        Дедлайн: 15.10.2020 

Детальніше 

https://gurt.org.ua/news/grants/58920/  



МІНІ-ГРАНТ НА 

ПІДТРИМКУ 

ОРГАНІЗАЦІЙ  

ГРОМАДЯНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА 

         Платформа «Маркетплейс» надає  

         підтримку у вигляді міні-гранту. Кошти  

цього гранту можуть бути використані на  

оплату послуг тренерів, консультантів, коучів  

чи менторів. Послуги мають бути спрямовані  

на зміцнення або основних організаційних  

спроможностей, або отримання спеціальних  

навичок, які дозволяють організаціям  

громадянського суспільства ставати більш  

ефективними, незалежними та життєздатними 

 

 

 

            Організації громадянського суспільства  

 

 

Детальніше 

http://cd-platform.org/mozhlivosti-

finansuvannya 



КОНКУРС ГРАНТІВ З 

ОРГАНІЗАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ 

        Метою Ініціативи є покращення умов  

        діяльності для громадянського  

суспільства та зміцнення інституційної  

спроможності організацій громадянського  

суспільства  для підвищення  

самозарадності громадянського сектору в  

Україні 

 

 

 

            Громадські та благодійні організації  

України  

 

 

 

       Дедлайн: до 01.12.2020  

Засідання відбуваються щомісяця, заявки 

приймаються постійно  

 

Детальніше 

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

hrantiv-z-orhanizatsijnoho-rozvytku /  



ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ  

ГРАНТ  ДЛЯ 

МОЛОДІЖНИХ 

ЦЕНТРІВ  

        Грант надається на впровадження нової   

        програми «Democracy Defenders in UA». 

Ця програма акумулює в собі досвід молодіж-

них центрів та громадських організацій Данії, 

Вірменії, Грузії, Німеччини, Чехії та України 

для того, щоб допомогти молоді бути актив-

нішою та мати змогу локально впливати на 

прийняття політичних та громадських рішень. 

Її мета - активізувати молодь та запропонува-

ти інструменти для впливу молоді на прийнят-

тя рішень. Це може допомогти громадам 

інтенсивніше  розвиватися, підсилити вже 

діючі проєкти та навчити молодь відстоювати 

демократичні  цінності 

 

 

              Молодіжні центри, громадські   

              організації                    

Детальніше 

https://gurt.org.ua/news/competitions/54357/  



КОНКУРС  

ТРЕВЕЛ-ГРАНТІВ 

ДЛЯ  

ПРАВОЗАХИСНИЦЬ 

         Мета конкурсу - підтримка подорожей,  

         щоб забезпечити можливість участі  

активісток у національних, регіональних та  

міжнародних заходах, присвячених захисту  

прав жінок та дівчат 

 

 

 

              Молоді активістки-правозахисниці,  

              віком від 18 до 30 років з досвідом 

перебування у правозахисному русі не більше 

2 років, які мають українське громадянство і 

наразі проживають в Україні 

 

 

 

         Дедлайн:  протягом  2020 року 

 

Детальніше 

https://www.uwf.org.ua/news/11417  

  



EU4BUSINESS: ВІД 

СТРАТЕГІЇ ДО ДІЇ 

        Головною метою проекту є підтримка   

        реформ, спрямованих на підвищення  

конкурентоспроможності та поліпшення 

бізнес-середовища в країнах Східного 

партнерства. Зокрема, посилення                  

інституційної бази, надання державної 

підтримки приватному сектору та поліпшення 

бізнес-середовища та ін. 

 

  

                 

              Малі та середні підприємства 

 

   

 

        Дедлайн: 2017-2020 

 

Детальніше 

http://www.eu4business.eu/uk/programme/e

u4business-vid-strategiyi-do-diyi  
  



УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД 

СТАРТАПІВ  

         Фонд надає безповоротну фінансову  

         допомогу стартапам на початкових  

стадіях розвитку. Стартапи на стадіях pre- 

seed можуть отримати грант на суму $25 000,  

стартапи на стадіях seed – грант на суму  

$50 000. Таким чином, один стартап, який  

розвивається, може поступово отримати два  

гранти загальною сумою $75 000  

 

 

 

             Стартапи  

 

 

             

 

         Дедлайн:  впродовж 2020 року  

 

Детальніше 

https://usf.com.ua/ukrainskij-fond-startapiv-

prijmaie-zayavki-na-finansuvannya/  



EU4BUSINESS: 

МЕРЕЖА ЦЕНТРІВ 

ПІДТРИМКИ 

БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

         Програма спрямована на підвищення 

         конкурентоспроможності та поліпшення 

доступу до фінансування для українських 

МСП шляхом надання консультацій та 

зміцнення потенціалу, а також на підготовку до 

фінансування від ЄБРР та інших фінансових 

установ. Крім того, програма сприяє 

створенню мережі з 15 центрів підтримки 

бізнесу по всій країні з метою підтримки МСП 

в отриманні належного фінансування та ноу-

хау для розвитку бізнесу 

 

 

 

              Малі та середні підприємства   

 

   

     

         Дедлайн: 2016-2020 

 

Детальніше 

http://www.eu4business.eu/uk/programme/e

u4business-merezha-centriv-pidtrymky-

biznesu-v-ukrayini  

  



ІНІЦІАТИВА  

EAST  В  РАМКАХ 

ПВЗВТ (ЄІБ) 

        Ініціатива "East" в рамках Поглибленої та  

        всеохоплюючої зони вільної торгівлі 

(ПВЗВТ) сприяє зміцненню потенціалу 

приватного сектору, зокрема МСП, для 

конкурування на місцевих та міжнародних 

ринках. Метою ініціативи є розширення 

доступу до фінансування у вигляді 

поліпшених умов кредитування; підтримки 

мікрофінансових установ у забезпеченні 

фінансування для місцевих мікропідприємств 

та надання адресної фінансової та технічної 

допомоги пріоритетним виробничо-збутовим 

мережам в агрохарчовій галузі       

 

 

             Малі та середні підприємства 

 

        

        Дедлайн: 2016-2021 

Детальніше 

http://www.eu4business.eu/uk/programme/p

rograma-initiative-east-v-ramkah-pvzvt  

  



ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 

ФОНД ДЛЯ  

ПІВДЕННО-СХІДНОЇ 

ЄВРОПИ (EFSE) 

         Фонд має на меті сприяння економічному  

          розвитку та процвітанню шляхом 

додаткового сталого фінансування насамперед 

мікро- та малих підприємств та приватних 

господарств через відповідні місцеві фінансові 

установи      

 

 

              Малі та середні підприємства,  

              приватні господарства   

 

            

 

           Дедлайн: 2009-2021 

 

Детальніше 

http://www.eu4business.eu/uk/programme/y

evropeyskyy-fond-dlya-pivdenno-shidnoyi-

yevropy-

efse?destination=programmes%3Fpage%3

D1  



ЄВРОПЕЙСЬКА 

МЕРЕЖА ПІДТРИМКИ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 

(EUROPEAN 

ENTERRISE 

NETWORK, EEN) 

        EEN - найбільша в Європі мережа            

        підтримки підприємництва - створена 

Європейською комісією у 2008 році та працює 

в рамках Програми ЄС COSME. 

Торгово-промислова палата України, як 

учасник консорціуму «EEN-Україна», пропонує 

використати потенціал Європейської мережі 

підприємств з метою розширення інвестиційних 

та торговельних можливостей українських 

підприємств і надає разом із регіональними 

торгово-промисловими палатами наступні 

послуги у країнах - учасницях EEN: пошук 

партнерів-інвесторів; пошук інноваційних 

технологій; пошук партнерів для створення 

спільних підприємств та для налагодження 

імпорту й експорту товарів 

 

              Суб'єкти МСБ 

Детальніше 

https://ucci.org.ua/international-

projects/ievropieis-ka-mieriezha-

pidpriiemstv-european-enterprise-network-

een 



ЖІНКИ У БІЗНЕСІ 

         Програма допомогає малим та середнім  

         підприємствам під керівництвом жінок в 

отриманні доступу до фінансових ресурсів та 

ноу-хау, необхідних для розвитку. ЄБРР надає 

доступ до фінансових ресурсів через 

відкриття кредитних ліній із залученням 

місцевих банків, призначених для МСП під 

керівництвом жінок, а також надає бізнес-

консультації, щоб допомогти підприємствам 

стати більш конкурентоспроможними. Крім 

того, програма пропонує тренінги, 

наставництво та іншу підтримку для надання 

можливості жінкам-підприємцям ділитися 

досвідом та навчатися один в одного   

 

             Малі та середні підприємства під  

             керівництвом жінок  

 

         Дедлайн: 2016-2022 

Детальніше 

http://www.eu4business.eu/uk/programme/z

hinky-u-

biznesi?destination=programmes%3Fpage

%3D1 



DIGITAL  LABS: 

СОЦІАЛЬНІ 

ПІДПРИЄМЦІ 

  

        Онлайн-лабораторія об’єднає 25  

        соціальних підприємців з усієї України, 

щоб знайти нові інструменти для ефективного 

управління та розвитку бізнесу.  

Разом з експертами з ЄС, Великої Британії та 

України учасники будуть досліджувати теми, 

що не втрачають актуальності: гроші, 

конкуренцію, маркетинг, юридичні питання 

 

 

 

              Менеджери соціальних підприємств, 

які: продають чи тестують конкретний продукт 

або послугу; на ринку щонайменше шість 

місяців 

 

 

       Дедлайн: 11.10.2020  

       (о 15:00 за київським часом) 

Детальніше 

https://www.houseofeurope.org.ua/opportuni

ty/103  



ПІЛОТНИЙ 

АКСЕЛЕРАТОР ЄС: 

ФІНАНСУВАННЯ, 

КОУЧИНГ І 

МЕНТОРСТВО ДЛЯ 

ІННОВАЦІЙНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

        Це акселератор для інноваційних малих  

         та середніх підприємств, що прагнуть 

масштабувати бізнес. Учасники отримають до 

2,5 мільйонів євро грантових коштів і до 15 

мільйонів євро інвестицій. Гроші потрібно 

вкласти у прототипування, мініатюризацію, 

масштабування, дизайн, тестування, 

тиражування, розробку пілотних продуктів та 

інші активності, що перетворять ідею на 

готовий продукт, що підкорюватиме інвесторів 

і ринки 

 

 

              Малі та середні підприємства 

 

 

 

         Дедлайн: 07.10.2020 

         (о 18:00 за київським часом) 

Детальніше 

http://bit.ly/3cfQsvl 



БІЗНЕС-

СТАЖУВАННЯ В 

КАНАДІ 

         Програма пропонує максимально повне і  

          поступове занурення в канадську 

бізнес-індустрію завдяки двом складовим: 

- теоретичний поглиблений курс введення в 

сферу на базі коледжу; 

- практична частина - стажування в канадській 

компанії  

 

 

              Фахівці, які мають бізнес-освіту, 

віком від 19 та володіють  англійською мовою 

(Upper-Intermediate)  

  

 

         Дедлайн: документи необхідно 

подавати за 2-3 місяці до дати початку. 

2020 р.: 9 листопада 

2021 р.: 28 cічня / 18 лютого / 30 березня /  

11 червня / 6 Липня / 17 августа /28 вересня / 

9 листопада 

Детальніше 

https://ru.studyqa.com/internships/view/can

ada-business-internship 



ПРИЙОМ КОНЦЕПЦІЙ   
СУБГРАНТОВИХ ПРОЕКТІВ 

ДОРОБКИ/ПЕРЕРОБКИ 

ПЛОДООВОЧЕВОЇ, 

М’ЯСНОЇ, МОЛОЧНОЇ АБО 

РИБНОЇ ПРОДУКЦІЇ  

         Програма USAID з аграрного і сільського  

         розвитку(AГРО) запрошує подавати 

концепції субгрантових проектів доробки/ 

переробки плодоовочевої, м’ясної, молочної 

або рибної продукції для вдосконалення 

партнерств із мікро-, малими та середніми 

підприємствами (ММСП) 

 

             

   

               Приватні підприємства або фізична 

особа-підприємець, офіційно зареєстровані в 

Україні; належать до категорії мікро, малих, 

середніх підприємств; мають щорічний оборот 

не менше 500 000 грн 

 

 

 

         Дедлайн:  до 05.10.2020 

Детальніше 

https://www.prostir.ua/?grants=pryjom-

kontseptsij-subhrantovyh-proektiv-

dorobkypererobky-plodoovochevoji-

myasnoji-molochnoji-abo-rybnoji-

produktsiji-dlya-vdoskonalennya-partnerstv-

iz-mikro-malymy-ta-serednimy-

pidpryjemstvamy   



НОВИЙ КОНКУРС 

ГРАНТІВ «ІННОВАЦІЇ 

В ЗАЛУЧЕННІ 

МІСЦЕВИХ 

РЕСУРСІВ» 

          Мета конкурсу - сприяти зміцненню  

          фінансової життєздатності  громадських 

та благодійних організацій через просування 

інновацій в залученні місцевих коштів. Конкурс 

включає два лоти: 

Лот 1. Гранти для розробки, адаптації та 

пілотування моделей та інструментів 

фандрейзингу. 

Лот 2. Гранти для зміцнення екосистеми та 

промоції культури залучення місцевих 

ресурсів серед українських ОГС 

 

 

 

            Організації громадянського суспільства  

 

 

 

         Дедлайн:  до 15.10.2020 включно  

Детальніше 

https://www.prostir.ua/?grants=novyj-

konkurs-hrantiv-innovatsiji-v-zaluchenni-

mistsevyh-resursiv 



КОНКУРС КРАЩА 

ІННОВАЦІЙНА 

РОЗРОБКА 

        На конкурс приймаються інноваційні  

        розробки (винаходи), розроблені за 

останні 5 років (незалежно від їх участі в 

інших конкурсах), інноваційні розробки 

(винаходи), які впроваджені у виробництво та 

роботи, що знаходяться на стадії розробки 

або впровадження у виробництво, у тому 

числі захищені патентом (свідоцтвом). 

Участь у конкурсі безкоштовна. 

Організатором конкурсу є Департамент 

розвитку економіки та сільського господарства 

Чернігівської облдержадміністрації 

 

            Науковці, інженерно-технічні 

працівники та винахідники, також 

приймаються колективні інноваційні розробки 

(винаходи) 

 

 

        Дедлайн:  16.10.2020       

Детальніше 

http://cg.gov.ua/index.php?id=404861&tp=p

age  



ТРЕТЯ ХВИЛЯ 

ПРОГРАМИ  

АКСЕЛЕРАЦІЇ 

ПРОЕКТУ GCIP  

UKRAINE 

        Конкурс проводиться в рамках Проекту  

        UNIDO/GEF «Глобальна інноваційна 

програма чистих технологій для МСП в Україні», 

а його фіналісти мають можливість отримати до 

50 000 $ для розвитку стартап-проекту, навчання 

в Бізнес академії, менторинг від провідних 

міжнародних та національних експертів, 

підтримку у пошуку партнерів та фінансових 

ресурсів для реалізації ідей. Подані стартап-

проекти мають бути спрямовані 

на запровадження «чистих» технологій та мати 

результатом скорочення викидів парникових 

газів та інших забруднюючих речовин в 

навколишнє середовище 

 

             Малі та середні підприємства з терміном 

реєстрації не більше 3 років, організації, творчі 

колективи, наукові товариства та спілки, 

фізичні особи-винахідники 

 

         Дедлайн:  18.10.2020       

Детальніше 

https://gurt.org.ua/news/grants/62956/   



КОНКУРС «ЦИФРОВА 

ІНТЕГРАЦІЯ ДО ЄС» 

        Конкурс спрямований на підтримку  

        громадських ініціатив з просування 

гармонізації українського законодавства з 

правом ЄС та інтеграції України до ЄС у 

цифровій сфері. 

Мета конкурсу: посилення ролі, голосу та 

спроможності громадянського суспільства у 

впровадженні європейських норм, підходів та 

практик регулювання цифрового розвитку в 

Україні, на виконання Угоди про асоціацію з 

ЄС 

 

            Громадські організації, спілки, 

асоціації, товариства та інші об’єднання, 

зареєстровані відповідно до українського 

законодавства як неприбуткові або благодійні 

організації 

          

        Дедлайн:  15.10.2020   

        (14:00 за київським часом) 

Детальніше 

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

tsyfrova-intehratsiya-do-es   



КОНКУРС 

ЦИФРОВОЇ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ 

“ДІЄВА ГРОМАДА” 

         Мета конкурсу - підтримати процес  

         цифровізації громад для зручного життя 

людей. Це перший етап оцінки цифрової  

трансформації територіальних громад для 

написання майбутньої стратегії цифрової 

трансформації регіонів 

 

 

 

 

             Об`єднані територіальні громади  

України  

 

 

 

 

         Дедлайн: 07.10.2020 

Детальніше 

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

tsyfrovoji-transformatsiji-dijeva-hromada-

vid-mintsyfry/ 



ФІНСЬКО-

УКРАЇНСЬКИЙ 

ТРАСТОВИЙ ФОНД 

          Фонд забезпечує грантове  

          фінансування для стимулювання 

співпраці двох країн у сферах 

енергоефективності та відновлюваної 

енергетики 

 

 

         

             Малі та середні підприємства, органи 

місцевого самоврядування  

 

 

 

 

         Дедлайн:  до  кінця 2021  

Детальніше 

http://saee.gov.ua/uk/content/finland-

ukraine-trust-fund  

 



ГРАНТИ ВІД 

ПОСОЛЬСЬКОГО 

ФОНДУ США ЗІ 

ЗБЕРЕЖЕННЯ 

КУЛЬТУРНОЇ  

СПАДЩИНИ 

        Посольство Сполучених Штатів Америки  

        в Києві оголошує конкурси «Невеликий 

грант-2021» та «Великий проєкт-2021» на 

отримання гранту. Програма ―Невеликий 

грант-2021‖ має на меті збереження пам’яток 

культури, музейних експонатів чи колекцій, 

форм виразу традиційної культури. 

Фінансування - $10,000-$200,000.  

Програма ―Великий проєкт-2021‖ має на меті 

збереження історичних будівель та пам’яток, 

важливих музейних колекцій, визначних 

археологічних об’єктів, які є доступними для 

громадськості та охороняються законом в 

Україні. Фінансування - $200,000-$800,000  

 

             Неурядові громадські організації, 

музеї, керівні заклади культури тощо  

 

         Дедлайн:  19.10.2020 

         (о 23.59 год за київським часом) 

Детальніше 

https://gurt.org.ua/news/grants/62582/bull/   



ГРАНТИ 

МІЖНАРОДНОЇ 

СПІВПРАЦІ  

         Гранти міжнародної співпраці    

         фінансують спільні культурні проєкти 

українських та європейських організацій: 

музичні фестивалі, віртуальні виставки, 

книжкові ярмарки, онлайн-резиденції, 

театральні постановки та інші сміливі ідеї для 

офлайну та онлайну. У розпал пандемії House 

of Europe шукає проєкти, в основі яких лежать 

цифрові технології. Це можуть бути ідеї 

виключно для онлайну або такі, що поєднають 

онлайнові активності з особистими зустрічами. 

Головне, щоб ви змогли втілити проєкт за 

будь-якого сценарію карантинних обмежень 

                 

               Неприбуткові державні та громадські 

організації. Приймаються проєкти від тандемів: 

організацій з ЄС і з України; 

організації з Великої Британії і з України  

 

          Дедлайн:  20.10.2020 

Детальніше 

https://gurt.org.ua/news/grants/63231/bull/   



ГРАНТОВІ 

ПРОГРАМИ ПРОЕКТУ  

«КУЛЬТУРА  

ЗАКОННОСТІ» 

         В рамках проекту «Культура законності»,  

         що впроваджується Центром культурного 

менеджменту оголошуються  конкурси грантів: 

1. Конкурс мистецьких проектів. 

 2. Програма національних обмінів. 

 

 

 

              Юридичні особи усіх форм власності  

              (включно з ФОП) 

 

 

          

         Дедлайн:  заявки приймаються на  

         постійній основі до 30.06.2021 року 

Детальніше 

https://gurt.org.ua/news/grants/59052/   
 



ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 

МОЛОДІЖНИЙ КОНКУРС 

ІННОВАЦІЙНИХ 

ПРОЄКТІВ РОЗВИТКУ 

ТУРИЗМУ В СІЛЬСЬКИХ 

ТЕРИТОРІЯХ 

        Мета конкурсу - залучення молоді до  

        розробки та впровадження проєктів 

місцевого економічного розвитку, підтримка 

підприємницької та інноваційної проєктної 

діяльності та популяризація сільського 

туризму як дієвої форми соціально-

економічного розвитку сільських територій. 

Конкурс проводиться в рамках проголошення 

2020 року Роком розвитку туризму в регіонах 

та на сільських територіях і передбачає 

врахування кризових явищ, пов’язаних з 

пандемією 

 

             Молоді люди віком 16-35 років – 

школярі, студенти, аспіранти, представники 

органів місцевого самоврядування, 

громадських організацій тощо. 

 

 

         Дедлайн:  до 15.10.2020           

Детальніше 

https://www.prostir.ua/?grants=vseukrajinsk

yj-molodizhnyj-konkurs-innovatsijnyh-

projektiv-rozvytku-turyzmu-na-silskyh-

terytoriyah-prodovzheno-do-15-zhovtnya 



ГРАНТ НА 

МІЖНАРОДНІ 

КОПРОДУКЦІЇ 

         Це грант на проєкти у сфері театру,  

         музики, танцю і перформативних 

мистецтв, створені у співпраці українських та 

німецьких митців. Учасники можуть отримати 

до 25 000 євро на ідею, яку мріють втілити, 

але не можуть профінансувати виключно 

власними силами. Роботу над проєктом 

потрібно зафільмувати для короткого 

документального ролика для сайту Goethe-

Institut             

 

 

             Українські та німецькі професійні митці 

 

 

 

         Дедлайн:  16.10.2020 

         (00:59 за київським часом) 

 

Детальніше 

https://www.houseofeurope.org.ua/opportun

ity/88  



ОНЛАЙН-РЕЗИДЕНЦІЇ 

ДЛЯ КОМАНД 

МУЗИКАНТІВ 

         Це онлайн-резиденція Goethe-Institut для   

         тандемів і команд музикантів, що 

працюють над спільним міжнародним 

проєктом. Кожен учасник команди отримає по 

1 200 євро, які можна витратити на 

дослідження, створення музики, роботу над 

концепцією та втіленням проєкту, 

препродакшн та онлайн-ініціативи. Проєкт 

потрібно закінчити до кінця 2020 року 

 

 

 

             Тандеми та команди сольних артистів 

та невеликих ансамблів. Один з учасників 

команди має бути з Німеччини 

 

 

         Дедлайн:  31.12.2020 

         (23:00 за київським часом) 

Детальніше 

https://www.houseofeurope.org.ua/opportun

ity/81  



ГРАНТИ   

НА  

ПЕРЕКЛАД 

        Гранти на переклад від House of Europe  

         фінансують переклади художньої та 

нонфікшен літератури. Учасники отримають 

до 4 000 євро на переклад, редактуру, 

передачу прав, дизайн, друк та маркетингові 

заходи для популяризації новинки. Українські 

видавництва можуть перекладати з мов ЄС на 

українську або з мов нацменшин на українську 

 

 

 

 

              Видавництва і видавничі організації 

зареєстровані як юридична особа: в Україні — 

ТОВ, ФОП або громадська організація 

              

 

 

         Дедлайн:  до 20.10.2020 

          

Детальніше 

https://www.prostir.ua/?grants=hranty-na-

pereklad-vid-house-of-europe-2  



РЕЗИДЕНЦІЯ: 

ЛІТЕРАТУРА, 

ВІЗУАЛЬНЕ ТА 

ПЕРФОРМАТИВНЕ 

МИСТЕЦТВО 

       Це резиденція бельгійської фундації  

         Thalie для літераторів і художників, що 

працюють з перформативним і візуальним 

мистецтвом. Протягом місяця учасники 

житимуть і розвиватимуть свій проєкт у 

модерністській будівлі посеред галерейного 

району Брюсселя, щоб під кінець перебування 

представити його місцевій  мистецькій 

спільноті. 

Тривалість резиденції — один місяць, у період 

з лютого по червень 2021 року 

 

              Митці та письменники, що мають 

досвід участі у виставках чи опубліковані 

твори. Немає жодних обмежень за віком та 

національностю      

 

 

         Дедлайн:  16.10.2020 

         (о 00:59 год за київським часом) 

Детальніше 

https://www.houseofeurope.org.ua/opportun

ity/95  



РЕЗИДЕНЦІЯ ДЛЯ 

МУЗИКАНТІВ У 

НІМЕЧЧИНІ 

       Це резиденція для музикантів, що дає  

         можливість поїхати до Німеччини, щоб 

разом із місцевим партнером створити нову 

роботу. Учасники отримають щотижневу 

стипендію розміром 400 євро, що покриває 

оренду житла, харчування та інші витрати. 

А також можливість працювати над твором у 

Німеччині протягом двох-шести тижнів; 

медичне страхування на весь час 

перебування у Німеччині та відшкодування 

витрат на дорогу туди й назад 

 

 

              Музиканти, що відіграють важливу 

роль у мистецькому житті своєї країни 

 

 

 

         Дедлайн:  15.11.2020 

         (о 23:59 год за київським часом) 

Детальніше 

https://www.houseofeurope.org.ua/opportun

ity/96  



КОНКУРС 

ВИДАВНИЦТВА 

«СМОЛОСКИП» 

         На конкурс приймаємо написані  

         українською мовою, раніше не 

публіковані поетичні, прозові, драматичні 

твори, а також художні твори для дітей. Обсяг 

поетичної збірки – не менше 50 сторінок, обсяг 

прози – не менше 100 сторінок. Участь у 

конкурсі можлива лише за умови 

сплати благодійного внеску: від 200 грн 

 

 

 

              Українські літератори, віком від 18 

до 35 (поезія) та 40 (проза) років 

 

 

 

 

         Дедлайн:  31.12.2020 

          

Детальніше 

https://litcentr.in.ua/news/2020-12-31-3157  



ІНДИВІДУАЛЬНА 

ДОПОМОГА В 

ЛІКУВАННІ ДІТЯМ  

         Фонд надає індивідуальну допомогу в  

         лікуванні дітям: з онкогематологічними  

та рідкісними хворобами; 

з нирковою недостатністю, які потребують  

пересадки нирки; 

пацієнтам Національної дитячої лікарні 

"ОХМАТДИТ". 

Допомагає придбати  вартісні ліки, оплатити  

лікування дитини за кордоном, коли  

об’єктивно неможливо отримати лікування за  

бюджетні кошти 

 

 

 

         Дедлайн: постійно  

Детальніше 

http://www.krona.niko.ua/ua/activity/assista

nce/detail.php  та   

 

http://www.krona.niko.ua/ua/activity/assista

nce/instruct.pdf 

 



ПРОГРАМА ГРАНТІВ 

ІЗ ГРОМАДСЬКОГО 

МОНІТОРИНГУ 

ДОСТАВКИ  

ТА НАЯВНОСТІ 

ЛІКАРСЬКИХ  

ЗАСОБІВ 

        ПРООН запрошує до участі у Програмі 

        на отримання малих грантів. Мета: 

1. Отримати дані щодо доставки та наявності 

ліків, закуплених ПРООН та іншими 

спеціалізованими організаціями за бюджетні 

кошти МОЗ, до складів та закладів охорони 

здоров’я у регіонах: своєчасність доставки та 

наявність ліків для пацієнтів. 

2. Зміцнення потенціалу неурядових, зокрема 

пацієнтських організацій, щодо захисту прав 

найвразливіших груп пацієнтів на доступ до 

медикаментів, визначених  законодавством 

безкоштовними 

 

 

 

 

             Громадські організації та благодійні 

фонди 

 

Детальніше 

https://gurt.org.ua/news/grants/62276/  



ПРОГРАМА МЕДИЧНОЇ 

ДОПОМОГИ ЖЕРТВАМ 

НАЦИСТСЬКИХ  

ПЕРЕСЛІДУВАНЬ 

         Мета програми - покращення життєвої  

         ситуації колишніх українських жертв  

нацистських переслідувань. Програмою  

передбачено: 

- оперативне видалення катаракти; 

- слухопротезування; 

- забезпечення медикаментами та  

допоміжними медичними та гігієнічними  

засобами; 

- санаторно-курортне лікування 

 

           Колишні в’язні нацистських таборів,  

           гетто, нацистських тюрем,  

примусові працівники промисловості та  

сільського господарства, діти, які 

були вивезені разом з батьками, у т.ч. діти,  

народжені у неволі 

 

       Дедлайн: програма діє протягом  

       2020-2021 рр. 

Детальніше 

https://gurt.org.ua/news/grants/57847/  

 



ВІДКРИТА БАЗА 

СТАЖУВАНЬ ДЛЯ 

МЕДИКІВ 

          M-gate.org - це відкрита база стажувань,  

          курсів, грантів та інших навчальних 

програм для медиків всіх спеціальностей. 

Зараз на платформі розміщена інформація 

про більше ніж 700 пропозицій, 90% з яких 

безкоштовні та доступні для українців. 

База щоденно оновлюється, додаючи нові 

можливості та корисну для медиків 

інформацію. 

Також є можливості для навчання медиків в 

Україні та за кордоном 

 

 

 

             Медики всіх спеціальностей 

 

  

              

          Дедлайн:  постійно  

Детальніше 

https://biggggidea.com/opportunities/m-

gateorg-vidkrita-baza-stazhuvan-dlya-

medikiv/            та         https://www.m-

gate.org/ua/search 

 



ДОПОМОГА У WEB 

ДЛЯ ВОЛОНТЕРІВ 

COVID-19 

         Безкоштовне створення web порталу,  

         для відслідковування інформації по  

потребам медичних закладів регіонів України,  

закупкам, за умови, надання підтвердження  

своєї діяльності, яка є узгодженою з  

медичними закладами, владою вашого міста  

чи регіону 

 

 

 

 

              Волонтери  

 

Детальніше 

https://biggggidea.com/opportunities/dopom

oga-u-web-dlya-

volonteriv-covid-19/  



IV ГРАНТОВИЙ 

КОНКУРС ДЛЯ 

ЗДОБУВАЧІВ 

ПЕРЕДВИЩОЇ 

ОСВІТИ 

         В рамках соціального проєкту  

         ―Scholarship в Україні‖ розпочато новий 

Конкурс для освітян закладів передвищої 

освіти. Надається 2 гранти по 10 000 грн на 

навчання, 2-ге та 3-є місця також з грошовими 

призами: 3000 грн та 1000 грн у відповідності. 

Участь у конкурсі безкоштовна 

 

 

 

 

             Освітяни, які навчаються на 2-4 курсі 

у: технікумі, коледжі, ПТУ, ліцеї (на останніх 

курсах) 

 

           

 

 

         Дедлайн: до 14.12.2020  

          
 

Детальніше 

https://www.prostir.ua/?grants=iv-hrantovyj-

konkurs-dlya-zdobuvachiv-peredvyschoji-

osvity  



ПРАВОВА ОСВІТА 

ДЛЯ ЛЮДЕЙ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ 

         Академія праці, соціальних відносин           

         і туризму в рамках проекту для осіб з 

інвалідністю ―Вір у себе!‖ запрошує отримати 

вищу освіту за спеціальністю ―Право‖ за кошти 

Фонду соціального захисту інвалідів. 

Є можливість навчатися за бакалаврськими та 

магістерськими програмами заочної форми 

навчання 

 

 

 

 

             Особи з інвалідністю 

 

 

 

         Дедлайн: до 15.10.2020     

Детальніше 

https://www.prostir.ua/?grants=zahysty-

svoji-prava-bezkoshtovna-pravova-osvita-

dlya-lyudej-z-invalidnistyu   



PROMETHEUS 

ВІДКРИВАЄ 

РЕЄСТРАЦІЮ НА 

ГАРВАРДСЬКИЙ 

ОНЛАЙН-КУРС З 

ОСНОВ  

ПРОГРАМУВАННЯ 

         Безкоштовний онлайн-курс дає             

         можливість отримати сучасні знання з 

програмування. Він складається з відеолекцій 

викладачів Гарварду та інтерактивних 

практичних завдань, що дозволяють 

закріпити отримані знання 

 

 

 

            Курс розрахований як на новачків, так і   

            на тих слухачів, які вже мають 

невеликий стартовий досвід в програмуванні 

 

 

 

        Дедлайн: всі матеріали курсу та   

        можливість отримати сертифікат  

        доступні постійно 

 

Детальніше 

https://gurt.org.ua/news/trainings/49983/  

 



        Програмою розвиту ООН (ПРООН) в        

        Україні відкрито навчальну онлайн-

платформу «Школа спроможних громад», аби 

зробити місцеве врядування ефективнішим 

та сприяти процвітанню громад. 

Представники місцевого самоврядування та 

активні мешканці громад зможуть отримувати 

нові знання, не полишаючи власних домівок 

та не наражаючи своє та здоров’я своїх 

близьких на небезпеку можливого 

інфікування коронавірусом. 

 

 

 

             Представники органів місцевого 

самоврядування, громадських організацій 

 

 

        

ШКОЛА 

СПРОМОЖНИХ 

ГРОМАД  

Детальніше 

https://unrpp.school/  



ВИЩА ОСВІТА ЗА 

СПЕЦІАЛЬНІСТЯМИ 

“МЕНЕДЖМЕНТ” ТА 

“ТУРИЗМ” 

         Академія праці, соціальних відносин           

         і туризму в рамках проекту для осіб з 

інвалідністю ―Вір у себе!‖ запрошує отримати 

вищу освіту за спеціальностями ―Менеджмент‖ 

(з фокусом на менеджменті туризму) та 

―Туризм‖  за кошти Фонду соціального захисту 

інвалідів 

 

 

 

             Особи з інвалідністю 

 

 

 

 

         Дедлайн: до 15.10.2020     

Детальніше 

https://www.prostir.ua/?grants=otrymaj-

profesiyu-u-sferi-turyzmu-nova-mozhlyvist-

dlya-lyudej-z-invalidnistyu  



СТИПЕНДІАЛЬНА 

ПРОГРАМА 

МІНІСТЕРСТВА 

КУЛЬТУРИ GAUDE 

POLONIA 

         Програма служить для створення     

         платформи для розуміння і хороших 

контактів на основі культурного 

співробітництва між Польщею та її 

найближчими сусідами . 

Шестимісячне перебування у Польщі має на 

меті забезпечити учасників з польською 

культурою та вдосконалити свої творчі 

навички під керівництвом відомих митців та 

установ у найбільших центрах польської 

культури 

               

            Митці з країн Центральної Європи, 

переважно Білорусі та України, які працюють у 

таких галузях: кіно, фотографія, збереження 

мистецтва та архітектури, література / 

переклад, музика, візуальне мистецтво, театр, 

мистецтвознавство 

          

          Дедлайн:  до 15.10.2020  

Детальніше 

https://www.prostir.ua/?grants=stypendiya-

gaude-polonia  



СТИПЕНДІЇ НА 

НАВЧАННЯ В 

МАГІСТРАТУРІ У 

НІМЕЧЧИНІ 

         Німецька служба академічних  

         обмінів DAAD Ukraine пропонує 

студентам стипендію на навчання на 

магістратурі в Німеччині. Щомісячна стипендія 

розміром 861 євро покриє плату за навчання, 

подорож туди й назад, страхування та інші 

витрати 

 

 

 

            Студенти, які мають диплом бакалавра 

 

 

 

 

         Дедлайн: до 16.11.2020     

Детальніше 

https://www.prostir.ua/?grants=daad-

stypendiji-na-navchannya-na-mahistraturi-

u-nimechchyni  



СТИПЕНДІЯ GAUDE 

POLONIA ДЛЯ 

МОЛОДИХ МИТЦІВ І 

ПЕРЕКЛАДАЧІВ 

ПОЛЬСЬКОЇ 

ЛІТЕРАТУРИ 

         Це стипендійна програма Міністра  

         культури та національної спадщини 

Польщі. Учасники матимуть змогу поїхати до  

Польщі, щоб познайомитися з культурою  

країни і реалізувати проєкт під кураторством  

визнаних митців і культурних інституцій.  

Розмір стипендії - 3750 злотих щомісяця. 

Програма триватиме з 1 лютого до 31 липня  

2021 року. 

                

             Фахівців віком до 40 років, що  

працюють з кіно, фотографією, збереженням  

спадщини, літературою, перекладом,  

музикою, візуальним мистецтвом, театром,  

критикою та мають знання польської мови  

щонайменше на початковому рівні 

 

 

           Дедлайн:  15.10.2020 

          (23:59 за київським часом)  

Детальніше 

https://www.houseofeurope.org.ua/opportun

ity/90  



ПРОЄКТ  

«УКРАЇНА – 

НОРВЕГІЯ» 

          Основу проекту складає перепідготовка          

          і соціальна адаптація військово-

службовців та членів їхніх сімей в Україні 

 

 

              Військовослужбовці Збройних Сил  

               України, Міністерства внутрішніх 

справ, Служби безпеки України, Державної 

прикордонної служби України, Державної 

спеціальної служби транспорту, Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій, що 

мають вислугу не менше 10 років і звільнені у 

запас протягом 7 років, що передують року 

участі у проєкті. Також учасниками проєкту 

можуть бути військовослужбовці, що 

підлягають звільненню у поточному році. 

Участь в проєкті можуть брати дорослі члени 

сімей вищезазначених категорій 

військовослужбовців 

Детальніше 

https://ifsa.kiev.ua/proekt-ukraina-

%E2%80%93-norvegiya/   
 

 



СТИПЕНДІАЛЬНА 

ПРОГРАМА ДЛЯ 

МАЙБУТНІХ ЛІДЕРІВ 

CHEVENING 

SCHOLARSHIPS 

       Chevening — це глобальна стипендіальна  

       програма уряду Великобританії, яка 

надає майбутнім лідерам унікальну 

можливість навчатися у Великобританії. 

Стипендії присуджуються видатним 

професіоналам з усього світу для здобуття 

річного ступеня магістра з будь-якого 

предмету в будь-якому університеті 

Великобританії 

 

 

 

            Студенти, які мають лідерські якості та 

успішний рівень навчання 

 

 

 

        Дедлайн: до 03.11.2020 

Детальніше 

https://www.prostir.ua/?grants=stypendialna

-prohrama-uryadu-velykoji-brytaniji-dlya-

majbutnih-liderivok-chevening-scholarships  



ERASMUS MUNDUS: 

СТИПЕНДІЇ НА 

НАВЧАННЯ В 

МАГІСТРАТУРІ 

        Це можливість безкоштовно повчитися  

        на магістратурі одразу в декількох 

університетах у різних країнах. Виші разом 

складають програму й видають спільний 

диплом. Навчання, проживання та подорожі 

покриває стипендія. Учасники можуть обрати 

з понад сотні різних програм — від 

лісівництва до цифрових комунікацій. Окрім 

країн ЄС та Великої Британії, навчання може 

відбуватися у Латинській Америці, Японії та 

інших країнах світу 

 

              Для участі необхідно: мати диплом 

бакалавра, спеціаліста або навчатися на 

четвертому курсі; володіти іноземною мовою 

й мати міжнародний сертифікат на 

підтвердження цього. Обмежень за віком не 

має 

         Дедлайн:  28.02.2021 

         (о 23:59 за київським часом) 

Детальніше 

https://www.houseofeurope.org.ua/opportun

ity/105  



КОНКУРС 

ОПОВІДАНЬ «OPEN 

WORLD»-2020 

          Метою конкурсу є популяризація  

          української культури через художню 

літературу. 

На конкурс приймаються прозові твори 

українською мовою, які раніше не 

оприлюднювалися. 

Тема творів: вільна. 

За умови безкоштовної участі автор надає 

одне оповідання. Автор може надати два або 

більше текстів при сплаті оргвнеску у 

розмірі 100 грн. за кожен додатковий твір 

 

 

 

             Вік учасників: 18 та старші  

 

 

 

          Дедлайн:  01.11.2020   

Детальніше 

https://litcentr.in.ua/news/2020-11-01-12482  



MASSACHUSETTS 

INSTITUTE OF 

TECHNOLOGY  

          Массачусетський технологічний інститут 

          відкрив безкоштовний доступ до своїх 

курсів. Більшість проектів представлені без 

дедлайну, тому пройти їх можна в будь-який 

час. На сайті представлено більше 10 різних 

напрямків: від дизайну і мистецтва до 

медицини і комп'ютерних наук. Також студенти 

можуть отримати підтверджуючий сертифікат 

за невелику плату 

 

 

 

 

              Студенти 

Детальніше 

https://www.edx.org/school/mitx  



СТИПЕНДІЇ ІМЕНІ 

ФУЛБРАЙТА ДЛЯ 

МОЛОДИХ 

ВИКЛАДАЧІВ ТА 

ДОСЛІДНИКІВ 

        Відкрито прийом заявок для участі у  

        щорічному конкурсі на здобуття стипендій 

ім. Фулбрайта для молодих викладачів та 

дослідників — FULBRIGHT RESEARCH AND 

DEVELOPMENT PROGRAM: Проведення 

досліджень в університетах США тривалістю 

від 6 до 9 місяців 

 

              Особи віком до 40 років з дворічним 

професійним досвідом: викладачі; аспіранти 

та дослідники, які ще не мають наукового 

ступеня; кандидати наук; адміністратори 

вищих навчальних закладів; співробітники 

науково-дослідних установ; журналісти; 

фахівці з бібліотечної, музейної та архівної 

справи; спеціалісти у сфері управління 

культурою; працівники громадських 

організацій (НДО) 

 

          Дедлайн: 01.11.2020  

Детальніше 

https://www.prostir.ua/?grants=stypendiji-

imeni-fulbrajta-dlya-molodyh-vykladachiv-

ta-doslidnykiv-frdp 



ВСЕСВІТНІ СТУДІЇ 

WORLD WIDE 

STUDIES 

         Програма «Всесвітні студії» пропонує        

          підтримку молоді України для 

отримання магістерського ступеню у 

найкращих університетах світу, в галузях, які 

Фонд Віктора Пінчука вважає пріоритетними 

для подальшого розвитку України, а саме: 

аграрні науки, екологія та охорона 

навколишнього середовища, публічне право, 

державне управління, альтернативна 

енергетика, інженерія та технології  

 

 

 

            Громадяни України віком до 35 років  

 

 

 

         Дедлайн: з 1 лютого до 15 травня  

         
 

Детальніше 

https://worldwidestudies.org/ 



FULBRIGHT 

GRADUATE STUDENT 

PROGRAM 

         Навчання в американських 

         університетах від одного до двох років 

на здобуття ступеня магістра. Галузі 

спеціалізації: гуманітарні, соціальні, точні, 

технічні та природничі дисципліни.  

Умови гранту: 

оплата навчання в університеті 

щомісячна стипендія 

медичне страхування 

квиток в обидва боки 

 

            Студенти старших курсів, випускники  

             ВНЗ, які мають українське 

громадянство, проживають  в Україні та 

володіють англійською мовою на рівні 

достатньому для професійного спілкування в 

англомовному академічному середовищі 

 

         Дедлайн:  до 16 травня щороку 

Детальніше 

http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/19/stu

dent.html  



ФОНД КЛИЧКО 

          Проєкти Фонду сприяють розвитку  

          спортивної інфраструктури міст  

та найвіддаленіших селищ України та 

покликані створити дітям умови для занять 

спортом та ведення здорового способу життя  

 

 

 

              Діти шкільного віку, їх батьки,  

              тренери, персонал  дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл та інших спортивних 

закладів, секцій, вчителі та адміністративний 

персонал шкіл, члени місцевих громадських 

організацій   

 

           

 

          Дедлайн: протягом року  

Детальніше 

http://www.klitschkofoundation.org/projects/ 



ГРАНТОВА 

ДОПОМОГА ПО 

ПРОЄКТАХ ЛЮДСЬКОЇ 

БЕЗПЕКИ ПРОГРАМИ 

«КУСАНОНЕ» 

          Програма фінансової допомоги для   

          проектів розвитку призначається для 

задоволення різноманітних потреб країни.  

Особлива увага приділяється проектам у 

таких сферах: медична допомога; освіта;  

надання допомоги прошарку населення, що 

терпить нужду;  суспільний добробут; 

навколишнє середовище 

 
 

               Місцеві та міжнародні неурядові  

               організації (незалежно від  

країни приналежності), лікарні, початкові  

школи, науково-досліджувальні інститути та 

інші неприбуткові організації 

 

            

         Дедлайн: до 31.03 кожного року   

 

Детальніше 

http://www.ua.emb-

japan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html 



ПРОГРАМА 

«КРЕАТИВНА 

ЄВРОПА»  

          Програма спрямована на підтримку   

          культурного, креативного та 

аудіовізуального секторів та проєктів, що 

дають можливість подорожувати, охоплювати 

нові аудиторії, обмінюватися практичними 

навичками та вдосконалюватися  

 

 

 

             Українські організації у сфері культури   

             та креативності або кіноіндустрії, які 

мають статус юридичної особи протягом  

2 років  

 

 

           

         Дедлайн: постійно  

 

Детальніше 

https://www.culturepartnership.eu/ua/publis

hing/creative-europe/about-creative-europe 



COSME 

(COMPETIVENESS 

OF SMALL AND 

MEDIUM 

ENTERPRISES) 

         Програма ЄС COSME 2014-2020 сприяє   

         розвитку малого та середнього 

підприємництва, покращує бізнес-клімат і 

поширює підприємницьку культуру. Програма 

складається із 25 підпрограм, які 

класифіковано за трьома напрямками:  

     полегшення виходу на зовнішні ринки; 

     поліпшення умов для  

     конкурентоспроможності; 

     формування культури ведення бізнесу 

 

 

              Український малий та середній  

              бізнес, громадські організації, 

установи, агентства регіонального розвитку, 

освітні заклади. Будь які українські бізнес-

асоціації, профспілки, кластери, органи 

державної влади 

 

        Дедлайн: постійні відкриті конкурси 

 

Детальніше 

https://ec.europa.eu/easme/en/cosme 



HORIZON 2020 

         Програма зосереджує основне   

         фінансування на трьох пріоритетних 

напрямках: передова наука, лідерство у 

промисловості, суспільні виклики  

 

 

 

              Українські науковці, малі і середні  

підприємства, промислові підприємства  

               

 

 

           

 

         Дедлайн: постійні відкриті конкурси 

 

Детальніше 

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/program

mes/h2020  



ГРАНТИ МАЛИМ ТА 

СЕРЕДНІМ 

ПІДПРИЄМСТВАМ  

ДЛЯ ЗРОСТАННЯ ЇХ 

БІЗНЕСУ 

        Гранти малим та середнім підприємствам  

        надаються для часткової оплати послуг  

консультантів з метою допомогти 

підприємствам трансформувати їх бізнес   

 

 

 

 

              Малі та середні підприємства  

 

 

 

 

          Дедлайн: постійно    

 

Детальніше 

www.ebrd.com/knowhow   



ГРАНТИ ВІД 

НАЦІОНАЛЬНОГО 

ФОНДУ ПІДТРИМКИ 

ДЕМОКРАТІЇ 

ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ 

ДЕМОКРАТИЧНИХ 

ЦІННОСТЕЙ 

          Фонд фінансує програми направлені:  

          пропагувати і захищати права людини та 

верховенства права; 

підтримувати свободу інформації та незалежні 

ЗМІ; 

зміцнювати демократичні ідеї та цінності; 

сприяти зростанню відповідальності та 

прозорості дій влади; 

зміцнювати ОГС; 

зміцнення демократичного політичного процесу 

та демократичних інститутів; 

заохочувати громадянську освіту; 

підтримувати демократичне розв'язання 

конфліктів; 

зміцнювати  розвиток всеохоплюючої ринкової 

економіки 

             Неурядові організації, серед яких   

             можуть бути громадські організації, 

асоціації, незалежні ЗМІ та подібні організації  

             

         Дедлайн: постійно  

Детальніше 

https://www.ned.org/apply-for-grant/en/  



ПРОГРАМА ФОНДУ 

РОЗВИТКУ 

УКРАЇНСЬКИХ 

ЗМІ - 2020  

        Програма підтримує вільних і незалежних    

        ЗМІ  в Україні та допомогає українським 

журналістам, медіа-організаціям і недержав-

ним організаціям, які працюють над 

проєктами, пов'язаними з медіа  

 

 

 

             Незалежні засоби масової інформації   

             (друковані, радіо, телевізійні та  

             електронні)  

 

 

 

        Дедлайн: постійно  

 

Детальніше 

https://gurt.org.ua/news/grants/57549/  



КОНКУРС 

ПРОЄКТІВ ФОНДУ 

СПРИЯННЯ 

ДЕМОКРАТІЇ 

         Фонд здійснює фінансову підтримку   

          проектів, які сприяють розвиткові 

громадянського суспільства та підвищують 

громадську активність в Україні. Тематика:  

- розвиток громадянського суспільства; 

- верховенство права та реформа в галузі права; 

- прозорість органів влади; 

- громадська підтримка освітніх ініціатив; 

- вирішення конфліктів, зміцнення довіри та миру 

в суспільстві; 

- права людини, у тому числі права меншин, 

людей з інвалідністю та жінок; 

- громадянська освіта; 

- розвиток виборчої системи; 

- протидія торгівлі людьми 

 

              Українські неприбуткові та неурядові   

              організації (громадські організації 

(асоціації), благодійні фонди та аналітичні 

центри) 

                          Дедлайн: постійно   
 

Детальніше 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-

culture-uk/democracy-grants-uk/  



НІМЕЦЬКА СЛУЖБА 

СТАРШИХ 

ЕКСПЕРТІВ SES 

       SES - це Фонд німецької економіки з  

        міжнародного співробітництва, який 

здійснює активну діяльність по всьому світу. 

Експерти SES безоплатно передають свої 

знання та підвищують кваліфікацію колег по 

професії в усьому світі. Вони володіють 

знаннями з більш ніж 50 галузей економіки, 

крім того високою соціальною 

компетентністю, готовністю пристосуватися  

до місцевих умов, і часто хорошим знанням 

іноземних мов  

 

             Малі і середні підприємства, органи  

             комунального управління, палати і 

економічні об'єднання, соціальні та медичні 

установи, а також організації, що працюють в 

сфері освіти і підвищення кваліфікації  

 

        Дедлайн: постійно  

Детальніше 

https://www.ses-bonn.de/ru/startseite та  

www.dzentrum.com.ua 



ERASMUS FOR 

YOUNG 

ENTREPRENEURS  

        Програма Erasmus надає можливість  

        поїхати на стажування до однієї з країн ЄС  

з метою отримання досвіду ведення бізнесу. 

Можливість закладам вдосконалити навички 

управління міжнародними проєктами, покращити 

організаційний потенціал, відкрити нові 

горизонти для інтернаціоналізації вищої освіти як 

на організаційному, так і на індивідуальному 

рівнях для свого закладу та студентів, викладачів 

і працівників, модернізувати освітні програми, 

запровадити нові методики викладання і 

навчання, запровадити дисципліни англійською 

та іншими іноземними мовам і т.д. 

 

             - підприємці-початківці (стаж ведення  

             господарської діяльності до 3-х років або 

громадяни, які планують розпочати власний 

бізнес); 

             - заклади вищої освіти.   

 

          Дедлайн: постійно  

Детальніше 

http://chamber.cn.ua/ru/services/land  

та   

https://webgate.ec.europa.eu/erasmusentre

preneurs/index.cfm?fuseaction=nehemgt.re

g_form     

та    http://erasmusplus.org.ua/  



ГРАНТИ ВІД 

«ГЛОБАЛЬНОГО 

ФОНДУ 

ДЛЯ ЖІНОК» 

        Фонд виділяє невеликі гранти в розмірі  

         від $500 до $20 тис. на загальний 

розвиток діяльності жіночих об’єднань 

 

 

 

 

            Жіночі об`єднання, чия діяльність         

            спрямована на поліпшення становища 

жінок і дівчаток у світі та ведеться за межами 

США  

 

 

         

         Дедлайн:  постійно  

 

Детальніше 

http://www.gurt.org.ua/news/grants/46018/  



ГРАНТИ 

МІНІСТЕРСТВА 

ЗАКОРДОННИХ 

СПРАВ ЕСТОНІЇ  

        Міністерство закордонних справ Естонії 

        надає можливість мікрофінансування 

проектів на суму до 15 000 євро для покриття 

повної або часткової вартості проекту. 

Проекти повинні бути пов'язані з однією з 

наступних галузей: освіта; охорона здоров'я; 

мир і стабільність; розвиток демократії і 

верховенство закону; економічний розвиток;  

екологічно сприятливий розвиток; 

інформування громадськості та глобальна 

освіта  

 

 

             Українські НУО або урядові / місцеві  

             органи влади  

 

       

          Дедлайн:  постійно  

 

Детальніше 

https://vm.ee/en/activities-

objectives/development-cooperation-and-

humanitarian-aid  



КОНКУРС 

СЕКТОРАЛЬНО-

ЦІЛЬОВИХ ГРАНТІВ 

ВІД  PACT 

        Метою програми є підвищення 

        обізнаності та рівня участі громадян у 

громадській діяльності на національному, 

регіональному та місцевому рівнях. Розмір 

грантів становить до 50 тисяч доларів США. 

Пріоритети: антикорупційна діяльність; судова 

реформа; євроінтеграція; залучення 

громадськості до реформи системи надання 

адміністративних послуг в регіонах внаслідок 

децентралізації; інші реформи, зокрема 

пенсійна, медична,освітня  

 

 

             Організації громадського суспільства  

       

 

 

          Дедлайн:  постійно  

 

Детальніше 

http://kam.gov.ua/ua/st/pg/5022093490849

3_p18/print/page/  



МІЖНАРОДНИЙ 

ФОНД 

"ВІДРОДЖЕННЯ"  

        Місія Міжнародного фонду "Відродження" 

        фінансово й організаційно сприяти 

становленню відкритого, демократичного 

суспільства в Україні шляхом підтримки 

значущих для його розвитку громадських 

ініціатив 

 

 

 

 

             Громадські організації, громадські 

спілки, благодійні фонди тощо 

 

       

 

 

        Дедлайн:  постійно  

 

Детальніше 

https://www.irf.ua/grants/contests/  



ГЛОБАЛЬНИЙ 

ІННОВАЦІЙНИЙ 

ФОНД 

        Глобальний інноваційний фонд є 

        незалежною глобальною некомерційною 

організацією, яка інвестує в соціальні 

інновації, які спрямовані на поліпшення життя 

і можливості мільйонів людей в країнах, що 

розвиваються 

 

 

 

             Команди з соціальних підприємств, 

комерційних фірм, некомерційних організацій, 

державних установ і дослідників у всіх 

відповідних секторах 

 

 

 

        Дедлайн:  постійно  

 

Детальніше 

https://www.globalinnovation.fund/  



ПОЛЬСЬКА 

ДОПОМОГА 
        Пріоритети діяльності:  

         - гуманітарна та військова допомога 

         - енергозбереження 

         - інше  

 

 

 

 

 

        Дедлайн:  постійно  

 

Детальніше 

https://www.polskapomoc.gov.pl/  



ТРАСТОВИЙ ФОНД 

«ФІНЛЯНДІЯ-

УКРАЇНА» 

        Трастовий фонд надає грантове 

        фінансування для розвитку співпраці в 

галузі енергоефективності, відновлюваних 

джерел енергії та альтернативних видів 

джерел енергії у виробництві електроенергії 

та тепла і в мережах централізованого 

теплопостачання. 

Метою Цільового фонду є сприяння 

співробітництву між Фінляндією та Україною 

 

 

 

             Малі та середні підприємства  

 

 

 

        Дедлайн:  до кінця 2021 року  

Детальніше 

https://www.nefco.org/fund-

%20mobilisation/funds-managed-%20by-

nefco/finland-ukraine-trust-%20fund/  



VISEGRAD  FUND 

         Пріоритети діяльності:  

         - культура  

         - наука і дослідження 

         - молодіжні обміни 

         - транскордонне співробітництво  

         - розвиток туризму 

 

 

 

             Організації, які прагнуть ділитися 

знаннями та розвивати інновації 

 

 

        Дедлайн:  постійно  

Існує три регулярних викликів заявок, 

відкритих за 30 днів до крайнього терміну 

подачі заявок 1 лютого, 1 червня, 1 жовтня 

Детальніше 

https://www.visegradfund.org 



ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ  

Тел. (0462) 67 50 16,  

E-MAIL: OBLINVEST@UKR.NET

м. Чернігів, вул. Шевченка, 7  


