


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

FREEDOM HOUSE ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА 

ОТРИМАННЯ ГРАНТІВ 

Організатор: Freedom House  

 

Адресат:   офіційно зареєстрована в Україні громадська організація, яка 

спеціалізується на захисті прав людини та роботі з силовими 

структурами  

 

Тематика: становлення діалогу між громадянським суспільством та  

                  силовими структурами; навчання представників силових  

                  структур та громадянського суспільства принципам  

                  громадського контролю;  покращення ситуації з правами  

                  людини в Україні шляхом становлення ефективного  

                  громадського контролю за діяльністю силових структур,  

                  сприяння в дотриманні прав людини тощо 

  

Терміни:  11.03.2019 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/grants/51001/   

https://gurt.org.ua/news/grants/51001/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

ПРОГРАМА «МИ ПОРУЧ! ПІДТРИМКА ЛЮДЕЙ,  

ЩО ПОСТРАЖДАЛИ ВІД НАЦИЗМУ» 

Організатор: Німецький фонд «Пам'ять, відповідальність і майбутнє» (EVZ)  

 

Адресат:   організаціям, що бажають допомогти людям,  які постраждали 

від нацизму (колишні в’язні концтаборів і гетто; колишні примусові 

працівники; їхні народжені під час війни діти; сироти воєнного часу; 

радянські військовополонені та інші) 

 

Тематика: програма спрямована на забезпечення людям, які постраждали 

від націонал-соціалізму, благополучного життя та гідної старості 

 

Терміни:  01.04.2019 

 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/grants/51275/  

https://gurt.org.ua/news/grants/51275/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

КОНКУРС МІНІ-ГРАНТІВ НА МІЖРЕГІОНАЛЬНІ 

ЖУРНАЛІСТСЬКІ РОЗСЛІДУВАННЯ 

Організатор: ГО «Інститут розвитку регіональної преси»   

 

Адресат: журналісти всіх видів ЗМІ з усіх областей України, які 

                зареєстровані на Ресурсному центрі, незалежно  

                від досвіду проведення розслідувань (головне, щоб він був) 

 

Тематика: проведення журналістами якісного незалежного 

                 антикорупційного розслідування 

 

Терміни:   15.04.2019 

 

Детальніше про умови:  https://gurt.org.ua/news/grants/51316/  

https://gurt.org.ua/news/grants/51316/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

ПРОГРАМА МАЛИХ ГРАНТІВ ГРОМАДСЬКОЇ ДИПЛОМАТІЇ  

УРЯДУ США - «ОСВІТА»  

 Організатор: Посольство США в Києві  

Адресат:  українські організації, що мають статус неурядових і  

                 неприбуткових, а також фізичні особи  

Тематика: - проекти, що підтримують впровадження освітніх реформ в 

Україні, залучаючи компоненти американської системи освіти; 

-проекти, що фокусуються на підтримці та інституціоналізації академічної 

доброчесності в українських освітніх установах; 

- проекти чи події, організовані та проведені в українських освітніх установах, 

за участю американських експертів із сталого економічного розвитку, 

виборів/демократичних реформ, прозорості, підприємництва, лідерства 

та/або інновацій; 

- освітні проекти та програми, що розвивають тему жіночого підприємництва 

та лідерства в сферах комерції, фінансів та економіки; та інші   

Терміни:  заявки будуть прийматися тільки протягом двох періодів:  

23.11.2018 року - кінцева дата подання заявок на Цикл № 1  

11.03.2019 року - кінцева дата подання заявок на Цикл № 2  

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/grants/49016/  

https://gurt.org.ua/news/grants/49016/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

ПРОГРАМА USAID «НОВЕ ПРАВОСУДДЯ» 

Організатор: Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) 

 

Адресат:       неурядові організації, які обізнанані в питаннях 

функціонування української судової системи 

 

Тематика:     конкурс грантових проектів, спрямованих на посилення ролі 

                      громадянського суспільства у процесі реформування судової 

                      системи 

 

Терміни:       27.03.2019 

 

Детальніше про умови: http://newjustice.org.ua/uk/grants_and_tenders/programa-usaid-nove-

pravosuddya-ogoloshuye-richnu-grantovu-programu-2/  

http://newjustice.org.ua/uk/grants_and_tenders/programa-usaid-nove-pravosuddya-ogoloshuye-richnu-grantovu-programu-2/
http://newjustice.org.ua/uk/grants_and_tenders/programa-usaid-nove-pravosuddya-ogoloshuye-richnu-grantovu-programu-2/
http://newjustice.org.ua/uk/grants_and_tenders/programa-usaid-nove-pravosuddya-ogoloshuye-richnu-grantovu-programu-2/
http://newjustice.org.ua/uk/grants_and_tenders/programa-usaid-nove-pravosuddya-ogoloshuye-richnu-grantovu-programu-2/
http://newjustice.org.ua/uk/grants_and_tenders/programa-usaid-nove-pravosuddya-ogoloshuye-richnu-grantovu-programu-2/
http://newjustice.org.ua/uk/grants_and_tenders/programa-usaid-nove-pravosuddya-ogoloshuye-richnu-grantovu-programu-2/
http://newjustice.org.ua/uk/grants_and_tenders/programa-usaid-nove-pravosuddya-ogoloshuye-richnu-grantovu-programu-2/
http://newjustice.org.ua/uk/grants_and_tenders/programa-usaid-nove-pravosuddya-ogoloshuye-richnu-grantovu-programu-2/
http://newjustice.org.ua/uk/grants_and_tenders/programa-usaid-nove-pravosuddya-ogoloshuye-richnu-grantovu-programu-2/
http://newjustice.org.ua/uk/grants_and_tenders/programa-usaid-nove-pravosuddya-ogoloshuye-richnu-grantovu-programu-2/
http://newjustice.org.ua/uk/grants_and_tenders/programa-usaid-nove-pravosuddya-ogoloshuye-richnu-grantovu-programu-2/
http://newjustice.org.ua/uk/grants_and_tenders/programa-usaid-nove-pravosuddya-ogoloshuye-richnu-grantovu-programu-2/
http://newjustice.org.ua/uk/grants_and_tenders/programa-usaid-nove-pravosuddya-ogoloshuye-richnu-grantovu-programu-2/
http://newjustice.org.ua/uk/grants_and_tenders/programa-usaid-nove-pravosuddya-ogoloshuye-richnu-grantovu-programu-2/
http://newjustice.org.ua/uk/grants_and_tenders/programa-usaid-nove-pravosuddya-ogoloshuye-richnu-grantovu-programu-2/
http://newjustice.org.ua/uk/grants_and_tenders/programa-usaid-nove-pravosuddya-ogoloshuye-richnu-grantovu-programu-2/
http://newjustice.org.ua/uk/grants_and_tenders/programa-usaid-nove-pravosuddya-ogoloshuye-richnu-grantovu-programu-2/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

КОНКУРС СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ ―ПРОТИДІЯ ТОРГІВЛІ 

ДІТЬМИ ТА ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ‖ 

Організатор: Університет Короля Данила та CEI Cooperation Fund 

 

Адресат:  учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

 

Тематика: залучення  старшокласників до обговорення важливої 

                 соціальної проблеми – работоргівлі та незаконної  

                 експлуатації дітей, та підвищення ролі соціальної реклами 

                 у вирішенні суспільних проблем 

 

Терміни: 02.04.2019  

 

Детальніше про умови:  https://iful.edu.ua/konkurs-sotsialnoyi-reklamy-na-temu-

protydiya-torgivli-ditmy-ta-yih-ekspluatatsiyi/   

https://iful.edu.ua/konkurs-sotsialnoyi-reklamy-na-temu-protydiya-torgivli-ditmy-ta-yih-ekspluatatsiyi/
https://iful.edu.ua/konkurs-sotsialnoyi-reklamy-na-temu-protydiya-torgivli-ditmy-ta-yih-ekspluatatsiyi/
https://iful.edu.ua/konkurs-sotsialnoyi-reklamy-na-temu-protydiya-torgivli-ditmy-ta-yih-ekspluatatsiyi/
https://iful.edu.ua/konkurs-sotsialnoyi-reklamy-na-temu-protydiya-torgivli-ditmy-ta-yih-ekspluatatsiyi/
https://iful.edu.ua/konkurs-sotsialnoyi-reklamy-na-temu-protydiya-torgivli-ditmy-ta-yih-ekspluatatsiyi/
https://iful.edu.ua/konkurs-sotsialnoyi-reklamy-na-temu-protydiya-torgivli-ditmy-ta-yih-ekspluatatsiyi/
https://iful.edu.ua/konkurs-sotsialnoyi-reklamy-na-temu-protydiya-torgivli-ditmy-ta-yih-ekspluatatsiyi/
https://iful.edu.ua/konkurs-sotsialnoyi-reklamy-na-temu-protydiya-torgivli-ditmy-ta-yih-ekspluatatsiyi/
https://iful.edu.ua/konkurs-sotsialnoyi-reklamy-na-temu-protydiya-torgivli-ditmy-ta-yih-ekspluatatsiyi/
https://iful.edu.ua/konkurs-sotsialnoyi-reklamy-na-temu-protydiya-torgivli-ditmy-ta-yih-ekspluatatsiyi/
https://iful.edu.ua/konkurs-sotsialnoyi-reklamy-na-temu-protydiya-torgivli-ditmy-ta-yih-ekspluatatsiyi/
https://iful.edu.ua/konkurs-sotsialnoyi-reklamy-na-temu-protydiya-torgivli-ditmy-ta-yih-ekspluatatsiyi/
https://iful.edu.ua/konkurs-sotsialnoyi-reklamy-na-temu-protydiya-torgivli-ditmy-ta-yih-ekspluatatsiyi/
https://iful.edu.ua/konkurs-sotsialnoyi-reklamy-na-temu-protydiya-torgivli-ditmy-ta-yih-ekspluatatsiyi/
https://iful.edu.ua/konkurs-sotsialnoyi-reklamy-na-temu-protydiya-torgivli-ditmy-ta-yih-ekspluatatsiyi/
https://iful.edu.ua/konkurs-sotsialnoyi-reklamy-na-temu-protydiya-torgivli-ditmy-ta-yih-ekspluatatsiyi/
https://iful.edu.ua/konkurs-sotsialnoyi-reklamy-na-temu-protydiya-torgivli-ditmy-ta-yih-ekspluatatsiyi/
https://iful.edu.ua/konkurs-sotsialnoyi-reklamy-na-temu-protydiya-torgivli-ditmy-ta-yih-ekspluatatsiyi/
https://iful.edu.ua/konkurs-sotsialnoyi-reklamy-na-temu-protydiya-torgivli-ditmy-ta-yih-ekspluatatsiyi/
https://iful.edu.ua/konkurs-sotsialnoyi-reklamy-na-temu-protydiya-torgivli-ditmy-ta-yih-ekspluatatsiyi/
https://iful.edu.ua/konkurs-sotsialnoyi-reklamy-na-temu-protydiya-torgivli-ditmy-ta-yih-ekspluatatsiyi/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

ГРАНТОВА ПРОГРАМА НА ПІДТРИМКУ ІНІЦІАТИВ 

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА МЕДІА  

Організатор: Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) 

 

Адресат: зареєстровані українські неприбуткові організації громадянського 

суспільства (громадські спілки, волонтерські організації, благодійні фонди, 

аналітичні центри, наукові установи, а також інформаційні агентства) 

 

Тематика: можливість отримання грантового фінансування від Програми 

"Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія!» на 

реалізацію проектів, які мобілізують суспільство на запобігання корупції, 

розроблення аналітичних матеріалів щодо механізмів підвищення 

обізнаності та виховання цінностей щодо запобігання корупції і т.д.  

  

Терміни: концепції приймаються  до 17.06.2019 року 

Детальніше про умови:  https://gurt.org.ua/news/grants/46415/   

https://gurt.org.ua/news/grants/46415/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

ГРАНТОВА ПРОГРАМА ДЛЯ ВПО ТА ПРЕДСТАВНИКІВ 

УРАЗЛИВИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ 

(ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ) 

Організатор: Представництво Міжнародної організації з міграції в Україні 

 

Адресат:  внутрішньо переміщені особи (ВПО) з Донецької, Луганської 

                 областей, а також Криму, що проживають у Чернігівській  

                 області, та місцеві мешканці віком від 18 до 60 років 

  

Тематика: підтримка самозайнятості та мікропідприємництва внутрішньо 

                  переміщених осіб (ВПО) та місцевих мешканців, зокрема  

                  колишніх учасників бойових дій та осіб, які належать до  

                  уразливих категорій населення 

 

Детальніше про умови:  https://www.gurt.org.ua/news/grants/44695/  та  

http://www.iom.org.ua/ua/mom-nabyraye-uchasnykiv-novogo-proektu-zi-

zmicnennya-ekonomichnogo-potencialu-shcho-finansuyetsya  

https://www.gurt.org.ua/news/grants/44695/
http://www.iom.org.ua/ua/mom-nabyraye-uchasnykiv-novogo-proektu-zi-zmicnennya-ekonomichnogo-potencialu-shcho-finansuyetsya
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Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

МІНІ-ГРАНТ НА ПІДТРИМКУ ОРГАНІЗАЦІЙ  

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

Організатор: Платформа "Маркетплейс"  

 

Адресат:   організації громадянського суспільства  

 

Тематика: кошти 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 ОГС ставати більш 

ефективними, незалежними та життєздатними 

 

Детальніше про умови: 
https://www.dropbox.com/s/t02jyv45cj3g4p9/October%20grants.pdf?dl=0  

https://www.dropbox.com/s/t02jyv45cj3g4p9/October grants.pdf?dl=0


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

КОНКУРС ТРЕВЕЛ-ГРАНТІВ ДЛЯ ПРАВОЗАХИСНИЦЬ 

Організатор: IREX Європа, громадська організація з Франції, та  

                      національний партнер Український жіночий фонд  

 

Адресат:   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 

 

Тематика:  підтримка для подорожей, щоб забезпечити можливість участі 

активісток у національних, регіональних та міжнародних 

заходах, присвячених захисту прав жінок та дівчат. Ця 

ініціатива триватиме 2 роки.  

 

Детальніше про умови: https://www.uwf.org.ua/news/11417  

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


Грантові програми у сфері економіки та підприємництва  

EU4BUSINESS: ВІД СТРАТЕГІЇ ДО ДІЇ 

Організатор: ЄС 

 

Адресат: малі та середні підприємства   

 

Тематика: 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. 

 

Детальніше про умови: http://www.eu4business.eu/uk/programme/eu4business-vid-

strategiyi-do-diyi  
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Грантові програми у сфері економіки та підприємництва  

EU4BUSINESS: МЕРЕЖА ЦЕНТРІВ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

Організатор: ЄС та Європейський банк реконструкції та розвитку 

 

Адресат: малі та середні підприємства   

 

Тематика: 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 

 

Детальніше про умови: http://www.eu4business.eu/uk/programme/eu4business-merezha-

centriv-pidtrymky-biznesu-v-ukrayini  
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ІНІЦІАТИВА EAST В РАМКАХ ПВЗВТ (ЄІБ) 

Організатор: ЄС та Європейський інвестиційний банк  

 

Адресат: малі та середні підприємства 

 

Тематика: 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; підтримка мікрофінансових установ у 

забезпеченні фінансування для місцевих мікропідприємств та надання 

адресної фінансової та технічної допомоги пріоритетним виробничо-

збутовим мережам в агрохарчовій галузі                 

 

Детальніше про умови: http://www.eu4business.eu/uk/programme/programa-initiative-east-v-

ramkah-pvzvt  

Грантові програми у сфері економіки та підприємництва  
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ФОНД ДЛЯ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ (EFSE) 

Організатор: ЄС та Німецький банк розвитку (KfW)  

 

Адресат: малі та середні підприємства, приватні господарства   

 

Тематика: сприяння економічному розвитку та процвітанню шляхом  

                  додаткового сталого фінансування насамперед мікро- та малих  

                  підприємств (ММП) та приватних господарств через відповідні  

                  місцеві фінансові установи                 

 

Детальніше про умови: http://www.eu4business.eu/uk/programme/yevropeyskyy-fond-dlya-

pivdenno-shidnoyi-yevropy-efse?destination=programmes%3Fpage%3D1  

Грантові програми у сфері економіки та підприємництва  
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ЄВРОПЕЙСЬКА МЕРЕЖА ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

(EUROPEAN ENTERRISE NETWORK, EEN) 

Організатор: Європейська мережа підтримки підприємництва 

 

Адресат: суб'єкти МСБ 

 

Тематика: розширення інвестиційних та торговельних можливостей 

                 українських підприємств  

               

Детальніше про умови: https://ucci.org.ua/international-projects/ievropieis-ka-mieriezha-

pidpriiemstv-european-enterprise-network-een   

Грантові програми у сфері економіки та підприємництва  
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ЖІНКИ У БІЗНЕСІ 

Організатор: ЄС та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)  

 

Адресат: малі та середні підприємства під керівництвом жінок  

 

Тематика: допомага 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 виділення 

кредитних ліній для 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               

 

Детальніше про умови: http://www.eu4business.eu/uk/programme/zhinky-u-

biznesi?destination=programmes%3Fpage%3D1  

Грантові програми у сфері економіки та підприємництва  
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ІНДЕКС МАЛОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ 

Організатор: Business Community School та Ресурсний Центр Бізнесу в 

рамках Програми ―Індекс МСБ України‖ 

 

Адресат:   підприємці та власники малого бізнесу  

 

Тематика: річний супровід зростання бізнесу підприємця: допомога в  

                  формуванні чіткої бізнес-моделі, збуті товарів та послуг,  

                  консультації з ведення бізнесу. 

 

Детальніше про умови: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVnRjwud4eTUfx4yTGg5ujm4e5VyLBR4hdX7psZ6u

OBFAh5w/viewform  

Грантові програми у сфері економіки та підприємництва  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVnRjwud4eTUfx4yTGg5ujm4e5VyLBR4hdX7psZ6uOBFAh5w/viewform
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Грантові програми у сфері науки, інновацій, ІТ-технологій  

МОЖЛИВІСТЬ ДЛЯ СТАРТАПІВ ПОЗМАГАТИСЯ  

ЗА 1 МІЛЬЙОН ЄВРО ІНВЕСТИЦІЙ 

Організатор: Провідна dealflow платформа Vestbee разом із CEE 

Business Angels Network  

 

Адресат:  будь-які компанії регіону Центральної та Східної Європи, що 

                 підпадають під категорії ICT, AI, Data & Analytics, Fintech,  

                 Insurtech, Blockchain, E-commerce & Marketplace, Adtech &  

                 Martech, Edtech, Media & Entertainment 

 

Тематика: можливість отримати інвестиції до 1 мільйона євро та змога     

                  показати свій проект глобальним інвесторам, корпораціям та 

                  медіа, отримати підтримку в розвитку бізнесу, медіапокриття,  

                  квитки на чисельні стартап-заходи і доступ до багатьох  

                  бізнес-інструментів 

Терміни:   10.03.2019 

 

Детальніше про умови:  https://nachasi.com/2019/02/08/startapam-proponuyut-

pozmagatysya-za-1-miljon-yevro-investytsij/   
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НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНКУРС IT-ПРОЕКТІВ 

OPEN DATA CHALLENGE 

Організатор: Open Data Institute (Лондон) 

 

Адресат: ІТ спеціалісти, підприємці, громадські активісти, дизайнери,  

                студенти 

 

Тематика: створення інноваційних проектів, які матимуть антикорупційну 

                  спрямованість та сприятимуть вирішенню проблем суспільства 

 

Терміни: 25.03.2019 

 

Детальніше про умови: https://odc.in.ua/  

Грантові програми у сфері науки, інновацій, ІТ-технологій  

https://odc.in.ua/


КОНКУРС УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ  

ПРОЕКТІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ У 2019-2020 рр. 

Організатор: Міністерство освіти і науки України та Федеральне 

Міністерство освіти та наукових досліджень Федеративної Республіки 

Німеччина 

  

Адресат: науковці закладів вищої освіти, науково-дослідних установ та 

підприємств 

 

Тематика: проектні пропозиції приймаються відповідно до таких 

пріоритетних  напрямів: біотехнології;технології ефективного 

використання ресурсів та енергії, сталі екологічно чисті технології; 

наукові дослідження в сфері охорони здоров’я та медичні технології; 

інформаційні та комунікаційні технології;нові матеріали та технології 

виробництва 

Терміни: 14.03.2019 

Детальніше про умови: https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-ukrajinsko-nimetskyh-

naukovo-doslidnyh-proektiv-dlya-realizatsiji-u-2019-2020-rr   

Грантові програми у сфері науки, інновацій, ІТ-технологій  
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Грантові програми у сфері науки, інновацій, ІТ-технологій  

 

СТАРТ ПРОЕКТУ З ВПРОВАДЖЕННЯ ВЕБ-СЕРВІСУ 

«ЕЛЕКТРОННІ КОНСУЛЬТАЦІЇ» 

Організатор: Агенція інноваційного, сталого розвитку та  

                      ресурсоефективності  

 

Адресат:  ініціативні громади, які стоять на шляху впровадження 

                 електронного урядування  

 

Тематика: створення системи, яка надає можливість винести на  

                  обговорення проект-рішення або ідею до втілення,  

                  отримання зворотного зв’язку, здобуття підтримки з боку  

                  громадськості у напрямку формування та реалізації заходів,  

                  політики, виконання інших дій, спираючись на громадську   

                  думку. Участь у проекті безкоштовна  

 

Терміни: 12.03.2019 

 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/competitions/51318/   

https://gurt.org.ua/news/competitions/51318/


Грантові програми у сфері науки, інновацій, ІТ-технологій  

 

КОНКУРСНИЙ ВІДБІР ПРОЕКТІВ  

НА ОТРИМАННЯ ДЕРЖАВНИХ ГРАНТІВ 

 

Організатор: Фонд підтримки винаходів Міністерства економічного  

                      розвитку і торгівлі України  

 

Адресат:  фізичні особи та суб'єкти господарювання 

 

Тематика: допомога винахідникам реалізувати свої винаходи, розробки,  

                  корисні моделі, які потім ляжуть в основу бізнес-моделі для  

                  втілення на практиці 

  

Терміни: 30.09.2019 

 

Детальніше про умови: https://www.sfii.gov.ua/uk/submit-invention/   

https://www.sfii.gov.ua/uk/submit-invention/
https://www.sfii.gov.ua/uk/submit-invention/
https://www.sfii.gov.ua/uk/submit-invention/


Грантові програми у сфері енергоефективності 

ГРАНТИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ДЛЯ ОСББ НА 

УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ 

Організатор: Східноєвропейський фонд енергоефективності та 

довкілля E5P 

 

Адресат:   українські ОСББ  

 

Тематика: можливість отримання кредиту на утеплення будинку і  

                  отримання 40% компенсації при поверненні кредиту  

 

Терміни: протягом року  

 

Детальніше про умови: http://www.gurt.org.ua/news/grants/45754/   

та  http://www.iqenergy.org.ua/  

http://www.gurt.org.ua/news/grants/45754/
http://www.iqenergy.org.ua/


Грантові програми у сфері культури та туризму 

ПРОГРАМА МАЛИХ ГРАНТІВ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ПРОЕКТІВ  

У СФЕРІ КУЛЬТУРИ 

Організатор: Посольство США в Києві  

 

Адресат:  українські організації, що мають статус неурядових і  

                 неприбуткових, а також фізичні особи  

 

Тематика:  - проекти, присвячені виконавському й образотворчому 

мистецтву (музика, танець, театр, література, кіно, фотографія та відео); 

- проекти, присвячені галерейним виставкам живопису, скульптури, 

фотографії, інших артефактів, карикатур і подібних творів; 

- лекції та круглі столи, в яких беруть участь американські фахівці в 

галузі музики, танцю, театру, літератури, поезії, кіно, відео. 

 

Терміни: заявки будуть прийматися тільки протягом двох періодів:  

23.11.2018 року - кінцева дата подання заявок на Цикл № 1  

11.03.2019 року - кінцева дата подання заявок на Цикл № 2  

 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/grants/49014/  

https://gurt.org.ua/news/grants/49014/


Грантові програми у сфері культури та туризму 

ОЗНАЙОМЧІ ПОДОРОЖІ ДО ДАНІЇ ТА ГРЕЦІЇ ДЛЯ 

ПРАЦІВНИКІВ СЕКТОРУ КУЛЬТУРИ 

Організатор: Програма Culture Bridges за підтримки ЄС  

 

Адресат: представники організацій, які працюють у секторі культури та  

креативних індустрій України 

 

Тематика:  можливість прийняти участь у дво- тижневих навчальних 

поїздках до Данії або Греції, завданнями яких є:  

підвищення обізнаності щодо можливостей програми «Творча Європа»; 

розбудова спроможності до транскордонного співробітництва та розробки 

проектів; мережа; пошук партнерів; 

розробка проекту / програми; 

посилення зв'язків між культурними операторами в Україні та країнами ЄС. 

 

Терміни:    18.03.2019  

 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/trainings/51320/   

https://gurt.org.ua/news/trainings/51320/


Грантові програми у сфері культури та туризму 

НАЦІОНАЛЬНА БІЄНАЛЕ РОЗШУКУЄ  

ХУДОЖНИКІВ ТА ХУДОЖНИЦЬ 

Організатор: Міністерство культури України  

 

Адресат: художники/художниці віком до 35 років та офіційні чи неофіційні 

                творчі об’єднання (вік більшості учасників групи — до 35 років) 

 

Тематика:  відібрані за результатом конкурсу роботи художників будуть  

                   представлені в експозиції основної програми Бієнале у 

                   Харкові з 17 вересня до 31 жовтня 2019 року  

 

Терміни:    09.03.2019  

 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/competitions/50036/  

https://gurt.org.ua/news/competitions/50036/


Грантові програми у сфері культури та туризму 

ПРОГРАМА «ЗНАКОВІ ПОДІЇ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ»   

Організатор: Український культурний фонд у партнерстві із Британською 

Радою в Україні  

 

Адресат: громадські та благодійні об'єднання, державні 

підприємства/установи, творчі спілки і інші професійні об'єднання та 

асоціації із статутною діяльністю у сфері культури та мистецтв;  

культурні оператори / митці, оформлені як фізичні-особи підприємці / 

товариства 

 

Тематика:  сприяння створенню позитивного іміджу України на міжнародній 

культурній арені, розбудова широкої національної та міжнародної 

партнерської мережі у сфері культурних та креативних індустрій, сприяння 

широкій міжсекторальній співпраці 

 

Терміни:    22.03.2019  

Детальніше про умови: https://ucf.in.ua/en/programs/10  

https://ucf.in.ua/en/programs/10


Грантові програми у сфері культури та туризму 

ПРОГРАМА «ПІДСИЛЕННЯ ПОТУЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО 

АУДІОВІЗУАЛЬНОГО СЕКТОРА»   

Організатор: Український культурний фонд у партнерстві із Британською 

Радою в Україні  

 

Адресат: юридичні особи усіх форм власності, фізичні особи-підприємці 

 

Тематика:  підтримка та розвиток українського аудіовізуального сектору, 

стимулювання молодих митців до створення конкурентоспроможного 

продукту і популяризація українського аудіовізуального сектору за 

кордоном 

 

Терміни:    22.03.2019  

 

Детальніше про умови: https://ucf.in.ua/en/programs/14/lots  

https://ucf.in.ua/en/programs/14/lots


Грантові програми у сфері культури та туризму 

ПРОГРАМА «УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ МОНІТОР»  

Організатор: Український культурний фонд у партнерстві із Британською 

Радою в Україні  

 

Адресат: наукові установи , інститути та університети різних форм 

власності та акредитації, автономні дослідницькі групи чи індивідуальні 

дослідники, що мають статус юридичної особи чи фізичної особи-

підприємця та відповідний профіль наукової та економічної діяльності,  

органи місцевого самоврядування  

 

Тематика:  дослідження стану культурних, креативних та аудіовізуальних 

секторів України, сприяння реалізації державної політики у сферах 

культури і мистецтв, стимулювання розвитку сучасних напрямів культурної 

і мистецької діяльності та розроблення інноваційних проектів 

 

Терміни:    22.03.2019  

Детальніше про умови: https://ucf.in.ua/en/programs/7  

https://ucf.in.ua/en/programs/7


Грантові програми у сфері культури та туризму 

ПРОГРАМА «НАВЧАННЯ. ОБМІНИ. РЕЗИДЕНЦІЇ. ДЕБЮТИ» 

 

Організатор: Український культурний фонд у партнерстві із Британською 

Радою в Україні  

 

Адресат: приватні та державні заклади освіти у сфері формальної та 

неформальної освіти; громадські та благодійні об'єднання, які займаються 

тренінгами / навчанням у сфері культури та мистецтв; творчі спілки і інші 

професійні об'єднання та асоціації, які займаються підвищенням 

кваліфікації своїх учасників та членів; незалежні професійні експерти з 

навчання, фасилітації та медіації у сфері культури та мистецтв, оформлені 

як фізичні-особи підприємці / товариства 

 

Тематика:  сприяння обміну знаннями, досвідом та ідеями в галузі 

культури та мистецтв, а також відкриття нових мистецьких практик та імен 

 

Терміни:    17.03.2019  

Детальніше про умови: https://ucf.in.ua/programs/2  

https://ucf.in.ua/programs/2


Грантові програми у сфері культури та туризму 

ПРОГРАМА CULTURE BRIDGES ОГОЛОСИЛА ШОСТИЙ 

КОНКУРС ПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНОЇ МОБІЛЬНОСТІ 

Організатор: Британська Рада в Україні 

 

Адресат: фахівці сектору культури та креативних індустрій  

 

Тематика:  сприяння професійному розвитку фахівців сектору культури , 

                   креативних індустрій та налагодженні партнерств між Україною 

                   та ЄС. Також апліканти можуть подати заявку на навчальні  

                   поїздки, стажування, програми професійного розвитку або  

                   зустрічі з партнерами у країнах ЄС 

 

Терміни:    11.04.2019  

 

Детальніше про умови: http://culturebridges.eu/international-mobility-grants  

http://culturebridges.eu/international-mobility-grants
http://culturebridges.eu/international-mobility-grants
http://culturebridges.eu/international-mobility-grants
http://culturebridges.eu/international-mobility-grants
http://culturebridges.eu/international-mobility-grants


Грантові програми у сфері культури та туризму 

ПРОГРАМА «ІНКЛЮЗИВНЕ МИСТЕЦТВО» 

Організатор: Український культурний фонд у партнерстві із Британською 

Радою в Україні  

 

Адресат: юридичні особи всіх форм власності, органи місцевого 

самоврядування або фізичні особи-підприємці (платники єдиного податку 

ІІІ групи), зареєстровані на території України згідно діючого законодавства: 

не менше, ніж за один рік станом на дату оголошення конкурсу, та мають 

досвід реалізації інклюзивних проектів за участі або для людей з 

інвалідністю 

 

Тематика:  забезпечення культурних прав  для осіб з інвалідністю та 

рівного доступу до культури для всіх 

 

Терміни:    26.04.2019  

 

Детальніше про умови: https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-inklyuzyvne-mystetstvo  

https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-inklyuzyvne-mystetstvo
https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-inklyuzyvne-mystetstvo
https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-inklyuzyvne-mystetstvo
https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-inklyuzyvne-mystetstvo
https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-inklyuzyvne-mystetstvo


Грантові програми у сфері культури та туризму 

КОНКУРС ІДЕЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСТВА У КРАУДФАНДИНГОВІЙ  

ІНІЦІАТИВІ «КУЛЬТУРА.СПІЛЬНОТА» 

Організатор: Міжнародний фонд «Відродження»  

 

Адресат: громадські організації 

 

Тематика:  можливість отримати додаткову суму коштів від Фонду, 

заявлену на краудфандингу, але не більше 150 тисяч гривень 

 

Терміни:  15.10.2019 

 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/grants/50743/  

https://gurt.org.ua/news/grants/50743/


Грантові програми у сфері культури та туризму 

МІЖНАРОДНИЙ ФОТОКОНКУРС ВІД SONY 

Організатор: SONY  

 

Адресат:   молодь віком від 12 до 19 років та студенти, які 

навчаються на денному відділенні фотографії 

 

Тематика: необхідно надати серію знімків (від 5 до 10), кожен знімок 

повинен супроводжуватися коротким описом. Фотографи-

переможці зможуть поїхати в Лондон на церемонію 

нагородження, де й отримають призи    

 

Детальніше про умови: http://diem.studway.com.ua/d/mizhnarodniy-fotokonkurs-vid-

sony/  

http://diem.studway.com.ua/d/mizhnarodniy-fotokonkurs-vid-sony/
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Грантові програми у сфері охорони здоров' я  

ДОСЛІДЖЕННЯ СИТУАЦІЇ У БУДИНКАХ ДИТИНИ ТА 

РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ЇХ РЕФОРМУВАННЯ 

Організатор: Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)  

 

Адресат:   неурядові організації (НУО), юридичні особи регіонального та 

національного рівнів, що проводять незалежну діяльність та 

зареєстровані в Україні належним чином (прибуткові та 

неприбуткові), професійні організації, університети, статути 

яких містять положення про можливість отримувати гранти, 

науково-дослідницькі установи 

 

Тематика: підтримка прозорої, підзвітної та ефективної системи охорони 

здоров’я, яка здатна задовольняти потреби населення України 

 

Терміни: 10.03.2019 

 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/grants/51175/   

https://gurt.org.ua/news/grants/51175/


Грантові програми у сфері охорони здоров' я  

ГРАНТИ ДЛЯ ПАЦІЄНТСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

Організатор: Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)  

 

Адресат:  неурядові організації, які офіційно зареєстровані в Україні,  

                 статутом якої передбачається отримання грантів, та одним з  

                 напрямків діяльності яких є робота з пацієнтами з  досвідом  

                 роботи в сфері захисту прав пацієнтів не менше одного (1) року  

 

Тематика: підтримка прозорої, підзвітної та ефективної системи охорони 

здоров’я, яка здатна задовольняти потреби населення України 

 

Терміни: 20.03.2019 

 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/grants/51319/  

https://gurt.org.ua/news/grants/51319/


Грантові програми у сфері охорони здоров' я  

ІНДИВІДУАЛЬНА ДОПОМОГА В ЛІКУВАННІ ДІТЯМ  

Організатор: Всеукраїнський благодійний фонд ―Крона‖ 

 

Тематика: 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 

 

Терміни: постійно  

 

Детальніше про умови: http://www.krona.niko.ua/ua/activity/assistance/detail.php  та   

 http://www.krona.niko.ua/ua/activity/assistance/instruct.pdf   

http://www.krona.niko.ua/ua/activity/assistance/detail.php
http://www.krona.niko.ua/ua/activity/assistance/instruct.pdf


PROMETHEUS ВІДКРИВАЄ РЕЄСТРАЦІЮ НА ГАРВАРДСЬКИЙ 

ОНЛАЙН-КУРС З ОСНОВ ПРОГРАМУВАННЯ 

Організатор: Фонд BrainBasket 

 

Адресат: курс розрахований як на новачків, так і на тих слухачів,  

                які вже мають невеликий стартовий досвід в програмуванні 

 

Тематика: можливість отримати сучасні знання з програмування 

 

Детальніше про умови:  https://gurt.org.ua/news/trainings/49983/  

Грантові програми у сфері освіти, стажування 

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


КОНКУРС TEACHERTALKS ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Організатор: видавництво National Geographic Learning та 

                      компанія Лінгвіст 

 

Адресат: вчителі чи викладачі англійської мови 

 

Тематика: можливість прийняти участь у найбільших та найяскравіших 

                  конференціях України, отримати відзнаку переможця та  

                  підручники для подальшої роботи 

 

Терміни:   15.03.2019 

 

Детальніше про умови:  https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-teachertalks-dlya-vchyteliv-

anhlijskoji-movy-2   

Грантові програми у сфері освіти, стажування 

https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-teachertalks-dlya-vchyteliv-anhlijskoji-movy-2
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ПРОЕКТ «УКРАЇНА – НОРВЕГІЯ» 

Організатор: Міністерство закордонних справ Норвегії. 

Університет-партнер - Чернігівський національний технологічний 

університет  

 

Адресат: 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 

проекті. Також учасниками проекту можуть бути військовослужбовці, що 

підлягають звільненню у поточному році. Участь в проекті можуть брати 

дорослі члени сімей вищезазначених категорій військовослужбовців 

 

Тематика: перепідготовка і соціальна адаптація військовослужбовців 

                  та членів їхніх сімей в Україні 

 

Детальніше про умови:  https://ifsa.kiev.ua/proekt-ukraina-%E2%80%93-norvegiya/   

Грантові програми у сфері освіти, стажування 

https://ifsa.kiev.ua/proekt-ukraina-%E2%80%93-norvegiya/
https://ifsa.kiev.ua/proekt-ukraina-%E2%80%93-norvegiya/
https://ifsa.kiev.ua/proekt-ukraina-%E2%80%93-norvegiya/
https://ifsa.kiev.ua/proekt-ukraina-%E2%80%93-norvegiya/
https://ifsa.kiev.ua/proekt-ukraina-%E2%80%93-norvegiya/
https://ifsa.kiev.ua/proekt-ukraina-%E2%80%93-norvegiya/
https://ifsa.kiev.ua/proekt-ukraina-%E2%80%93-norvegiya/


БЕЗКОШТОВНА ВИЩА ФІНАНСОВА ОСВІТА ДЛЯ  

ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

Організатор: Академія праці, соціальних відносин і туризму  

                     (м.Київ, м.Дніпро)  

 

Адресат: люди з інвалідністю (офіційно визнаної) з можливістю навчання у 

                вищих навчальних закладах та мають сертифікати  

                складання  ЗНО або довідка про звільнення від ЗНО 

 

Тематика: можливість безкоштовно отримати  вищу освіту (заочна /денна 

                 форма навчання) за спеціальністю «Фінанси, банківська справа,  

                 страхування» (є можливість навчатися на інших  спеціальностях  

                 (старт навчання - вересень 2019р.) 

 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/trainings/51279/  

Грантові програми у сфері освіти, стажування 

https://gurt.org.ua/news/trainings/51279/


ПРОГРАМА СТИПЕНДІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

Організатор: Інститут Суспільних Ініціатив за підтримки програми Erasmus+ 

 

Адресат: представники організацій громадянського суспільства та  

                громадські активісти 

 

Тематика: можливість стажування в неприбуткових організаціях 

                 Брюселю або Берліну   

 

Терміни:   07.03.2019 

 

Детальніше про умови:  https://gurt.org.ua/news/grants/51330/  

Грантові програми у сфері освіти, стажування 

https://gurt.org.ua/news/grants/51330/


ОСВІТНЯ ДЕСЯТИДЕННА ПОЇЗДКА В ІЗРАЇЛЬ «ТАГЛИТ» 

Організатор: Єврейський студентський культурний центр «Гілель» 

 

Адресат:  люди у віці від 18 до 26 років, у яких є єврейське коріння 

 

Тематика: можливість безкоштовно один раз в житті побувати в Ізраїлі. 

                  Протягом десяти днів екскурсій ви знайомитеся з 

                  країною, це зустрічі зі своїми однолітками з усього світу,  

                  унікальна можливість побачити багатогранне життя сучасного 

                  Ізраїлю. Учасників проекту супроводжують досвідчені  

                  керівники груп та екскурсоводи  

 

Терміни:   протягом року  

 

Детальніше про умови:  https://biggggidea.com/opportunities/obrazovatelnaya-10-ti-

dnevnaya-poezdka-v-izrail-taglit/   

Грантові програми у сфері освіти, стажування 
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Грантові програми у сфері освіти, стажування 

СТИПЕНДІЇ ДЛЯ НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ  США 

Організатор: Уряд США, Програма імені Фулбрайта 

 

Адресат:   студенти старших курсів, випускники ВНЗ 

 

Тематика:  можливість навчатися в американських університетах від 

                   одного до двох років на здобуття ступеня магістра 

 

Терміни:    16.05.2019 

 

Детальніше про умови: https://www.prostir.ua/?grants=stypendiji-dlya-navchannya-v-

universytetah-ssha-fulbright-graduate-student-program   
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СПОРТИВНА СТИПЕНДІЯ НА НАВЧАННЯ У США 

Організатор: Освітня агенція StudentLand TM 

 

Адресат: спортсмени, віком від 16 до 27 років, які мають підтвердження 

                спортивних досягнень та володіють достатнім рівнем англійської 

 

Тематика: можливість отримати стипендію, яка 100% покриває витрати на  

                  навчання, проживання та тренування; можливість отримати   

                  диплом бакалавра чи магістра США за будь-якою  

                  спеціальністю; легально залишитися у США після закінчення   

                  вишу 

 

Терміни:  спортивна стипендіальна програма діє протягом усього року,  

                тому подаватися на програму можна в будь-який час. 

 

Детальніше про умови: http://www.studentland.ua/Sport_and_Study_USA.html   

Грантові програми у сфері освіти, стажування 

http://www.studentland.ua/Sport_and_Study_USA.html


ЛІТНІЙ УНІВЕРСИТЕТ В ЄВРОПІ 

Організатор: молодіжна організація AEGEE  

 

Адресат: студенти 

 

Тематика: можливість провести два незабутні тижні з AEGEE, взявши  

                  участь в одному з 69 Літніх університетів, що відбудуться з  

                 1 червня по середину вересня у майже всіх країнах Європи.  

                 Середня ціна за 2 тижні на проекті, що включає проживання,  

                 дворазове харчування та відвідування музеїв, виставок та інші  

                 активності – 11/14 євро на день 

 

Терміни:   30.04.2019 

 

Детальніше про умови: https://biggggidea.com/opportunities/2499/  

Грантові програми у сфері освіти, стажування 

https://biggggidea.com/opportunities/2499/


ВІДКРИТА БАЗА СТАЖУВАНЬ ДЛЯ МЕДИКІВ 

Організатор:  ГО "M-Gate" 

 

Адресат:        медики всіх спеціальностей 

 

Тематика:      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 

 

Терміни:   постійно  

Детальніше про умови:  https://biggggidea.com/opportunities/m-gateorg-vidkrita-baza-

stazhuvan-dlya-medikiv/            та         https://www.m-gate.org/ua/search   

 

Грантові програми у сфері освіти, стажування 

https://biggggidea.com/opportunities/m-gateorg-vidkrita-baza-stazhuvan-dlya-medikiv/
https://biggggidea.com/opportunities/m-gateorg-vidkrita-baza-stazhuvan-dlya-medikiv/
https://biggggidea.com/opportunities/m-gateorg-vidkrita-baza-stazhuvan-dlya-medikiv/
https://biggggidea.com/opportunities/m-gateorg-vidkrita-baza-stazhuvan-dlya-medikiv/
https://biggggidea.com/opportunities/m-gateorg-vidkrita-baza-stazhuvan-dlya-medikiv/
https://biggggidea.com/opportunities/m-gateorg-vidkrita-baza-stazhuvan-dlya-medikiv/
https://biggggidea.com/opportunities/m-gateorg-vidkrita-baza-stazhuvan-dlya-medikiv/
https://biggggidea.com/opportunities/m-gateorg-vidkrita-baza-stazhuvan-dlya-medikiv/
https://biggggidea.com/opportunities/m-gateorg-vidkrita-baza-stazhuvan-dlya-medikiv/
https://biggggidea.com/opportunities/m-gateorg-vidkrita-baza-stazhuvan-dlya-medikiv/
https://biggggidea.com/opportunities/m-gateorg-vidkrita-baza-stazhuvan-dlya-medikiv/
https://biggggidea.com/opportunities/m-gateorg-vidkrita-baza-stazhuvan-dlya-medikiv/
https://biggggidea.com/opportunities/m-gateorg-vidkrita-baza-stazhuvan-dlya-medikiv/
https://www.m-gate.org/ua/search
https://www.m-gate.org/ua/search
https://www.m-gate.org/ua/search


ПРОГРАМА ITEC ВІД ПОСОЛЬСТВА ІНДІЇ 

Організатор: Посольство Республіки Індія в Україні  

 

Адресат:   кандидат може працювати або в державному або  

                  в приватному секторі 

 

Тематика: у рамках програми ITEC (Indian Technical and Economic  

                  Co-operation Programme) індійською стороною на безкоштовній 

                  основі проводяться навчальні курси в Індії 

 

Терміни:   навчальні курси у 2018-2019 рр.  

 

Детальніше про умови:  https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-itec-vid-posolstva-indiji  

Грантові програми у сфері освіти, стажування 
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Грантові програми у сфері освіти, стажування 

СТИПЕНДІЇ НА НАВЧАННЯ В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ ЗА 

ПРОГРАМОЮ  MBA – SEED GRANT WNISEF 

 

Організатор: Western NIS Enterprise Fund (WNISEF)  

 

Адресат:   учасники програми MBA 

  

Тематика:  можливість отримання SEED Grant, якщо учасники погоджуються 

повернутися після навчання в Україну, щоб жити та працювати тут 

щонайменше на 3 роки, інвестуючи свої знання, вміння та навички 

у трансформацію своєї країни. 

 

Детальніше про умови: http://seedgrant.org/app_process  та http://seedgrant.org/  

http://seedgrant.org/app_process
http://seedgrant.org/
http://seedgrant.org/
http://seedgrant.org/
http://seedgrant.org/
http://seedgrant.org/
http://seedgrant.org/


Грантові програми у сфері освіти, стажування 

ГРАНТОВЕ СТАЖУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ  

ПІДПРИЄМЦІВ У НІМЕЧЧИНІ 

Організатор: GIZ   

 

Адресат: підприємці     

 

Тематика: дигіталізація підприємств та виробництва; роботизація на 

                  виробництві та в сфері послуг, промислова автоматизація;  

                  адитивне виробництво (3D-друк); безпілотний транспорт –  

                  автомобілі, навантажувачі, літальні апарати, їх застосування, 

                  в т.ч. в промисловості та сільському господарстві; смарт  

                  енергоефективність, технології зберігання та передачі даних 

                  та інше  

                  Перебування в Німеччині: 24.03.-18.04.2019 в м.Целлє (Celle) 

 

Детальніше про умови: 
https://ukraine.managerprogramm.de/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-

%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8-

%D1%83-2019-%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96/  
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Тренінги  

ПРЕДСТАВНИЦТВО ЄС ОГОЛОШУЄ НАБІР НА  

EU STUDY DAYS (ЄВРОШКОЛИ) У 2019 РОЦІ 

Організатор:  Представництво Європейського Союзу в Україні,  

Український освітній центр  

 

Адресат: студенти (останні курси) та випускники українських ВНЗ  

                (які закінчили університет не більше, ніж три роки тому)  

                з усіх регіонів України 

 

Тематика: можливість дізнатися більше про Європейський Союз  

                  та відносини між ЄС та Україною від ключових експертів  

                  у цій сфері. Участь у Єврошколі є безкоштовною.  

 

Терміни:   Взяти участь можливо лише в одній сесії на вибір: 

7–10 лютого у Житомирі; 15–18 березня у Сумах; 19–22 квітня у 

Тернополі; 21–24 червня у Сєвєродонецьку; 19–22 липня в Одесі 

 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/trainings/49858/   

https://gurt.org.ua/news/trainings/49858/


Тренінги  

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА «GOOD GOVERNANCE» 

Організатор:  Школа публічного управління УКУ  

 

Адресат: представники місцевого самоврядування, органів виконавчої 

                влади, громадські активісти, представники бізнесу 

 

Тематика: посилення знань з ключових напрямів нової моделі  

                  державного управління ―good governance‖ та здобуття  

                  учасниками навчання інструментарію творення якісних  

                  змін в нашій державі (у фокусі програми: прозорість та  

                  підзвітність органів влади, публічно-приватний діалог, 

                  антикорупційна діяльність, регуляторна політика)  

 

Терміни:   11.03.2019 

 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/grants/51292/  

https://gurt.org.ua/news/grants/51292/


Постійнодіючі грантові програми 

ВСЕСВІТНІ СТУДІЇ WORLDWIDESTUDIES 

Організатор:  Фонд Віктора Пінчука  

 

Адресат:       громадяни України віком до 35 років  

 

Тематика:   отримання магістерського ступеню у найкращих 

                    університетах світу  

 

Терміни:      з 1 лютого по 15 травня кожного року 

 

Детальніше про умови: http://worldwidestudies.org/ua/page/programm/ 

http://worldwidestudies.org/ua/page/programm/


Постійнодіючі грантові програми 

ФОНД КЛИЧКО 

Організатор: всеукраїнська благодійна організація Фонд Кличко   

 

Адресат:     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   

 

Тематика:    проект сприяє розвитку спортивної інфраструктури міст  

та найвіддаленіших селищ України та покликаний створити дітям  

умови для занять спортом та ведення здорового способу життя  

 

Терміни:      протягом року  

 

Детальніше про умови: http://klitschkofoundation.org  

 

http://klitschkofoundation.org/


Постійнодіючі грантові програми 

ГРАНТОВА ДОПОМОГА ПО ПРОЕКТАХ ЛЮДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ 

ПРОГРАМИ «КУСАНОНЕ» 

Організатор: Міністерство Закордонних Справ Японії   

 

Адресат:   місцеві та міжнародні неурядові організації (незалежно 

                  від громадянства), лікарні, початкові школи, науково 

                  досліджувальні інститути та інші неприбуткові організації  

 

Тематика:   Особлива увага буде приділятися у таких сферах:  

                    медична допомога 

                    освіта 

                    спорт 

                    допомога  

                    надання допомоги прошарку населення, що терпить нужду 

                    суспільний добробут  

                    навколишнє середовище 

Терміни:   до 31.03. кожного року   

 

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

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


Постійнодіючі грантові програми 

ПРОГРАМА «КРЕАТИВНА ЄВРОПА»  

Організатор: ЄС   

 

Адресат:  українські організації у сфері культури та креативності або 

                 кіноіндустрії, які мають статус юридичної особи протягом 2 років  

 

Тематика:  Програма спрямована на підтримку культурного, креативного  

                   та аудіовізуального секторів та проектів, що дають можливість  

                   подорожувати, охоплювати нові аудиторії, обмінюватися  

                   практичними навичками та вдосконалюватися  

 

Терміни:  постійно  

 

Детальніше про умови: https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/creative-

europe/about-creative-europe  

https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/creative-europe/about-creative-europe
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Постійнодіючі грантові програми 

ФОНД ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ДОПОМОГИ ПРИВАТНОМУ  

СЕКТОРУ (FASEP) 

Організатор: FASEP  

 

Адресат:   домашні господарства та фірми   

 

Тематика: проведення техніко-економічного обгрунтування (ТЕО)  

або технічної допомоги 

 

Терміни:   постійно    

 

Детальніше про умови: http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-

doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep та http://www.economie.gouv.fr/  
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Постійнодіючі грантові програми 

ІННОВАЦІЙНІ ВАУЧЕРИ  

Організатор: ГО Greencubator, спонсорує ЄБРР та його Центр  

                      фінансування трансферу технологій зі зміни клімату  

                      за фінансової підтримки ЄС   

 

Адресат:  українські компанії, що працюють на ринку кліматичних 

                 технологій  

 

Тематика:  Програма Інноваційні Ваучери дозволяє українським 

                   компаніям фінансувати впровадження кліматичних інновацій  

 

Терміни:  постійно  

 

Детальніше про умови: http://climate.biz/aboutprog/  

http://climate.biz/aboutprog/
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КОНКУРС ЗАЯВОК У РАМКАХ ПРОГРАМИ 

«ВІДКРИТІ ДВЕРІ» 

Організатор: конкурс  проводиться в рамках Програми сприяння 

громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством 

США з міжнародного розвитку (USAID) та реалізується Міжнародною 

організацією Пакт  

 

Адресат:   українські організації громадянського суспільства  
 

Тематика: підтримка короткострокових (від одного до дев’яти місяців) 

ініціатив  українських ОГС, спрямованих на задоволення виникаючих 

потреб у залученні громадян та досягнення вимірюваних результатів 

 

Терміни:   постійно    

 

Детальніше про умови:  https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-

dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij  

 

https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij


Постійнодіючі грантові програми 

COSME (COMPETIVENESS OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES 

 

Організатор: COSME (Competiveness of Small and Medium Enterprises) – 

європейська програма підтримки малого та середнього бізнесу    

 

Адресат: український малий та середній бізнес, громадські організації, 

установи, агентства регіонального розвитку, освітні заклади. Будь які 

українські бізнес-асоціації, профспілки, кластери, органи державної 

влади  

Тематика: 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 

Терміни: постійні відкриті конкурси 

До 04.04.2019 є можливість подати заявки на COS-CLUSTER-2018-03-02: 

Европейська програма підвищення кваліфікації кластерів  

Детальніше про умови: https://ec.europa.eu/easme/en/cosme    

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


HORIZON 2020 

Організатор: Європейський  Союз  

 

Адресат: українські науковці, малі і середні підприємства,  

                промислові підприємства  

 

Тематика: Програма зосереджує основне фінансування на 

                  трьох пріоритетних напрямках: передова наука,  

                  лідерство у промисловості, суспільні виклики  

 

Терміни: постійні відкриті конкурси 

 

Детальніше про умови: 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.1./0/1/1/default-

group&level4/t/EU.1.2./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.3./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.4./0/1/1/default-group&level3/t/EU.2./0/1/1/default-

group&level4/t/EU.2.1./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.1./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.2./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.3./0/1/1/default-

group&level5/t/EU.2.1.4./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.5./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.6./0/1/1/default-group&level4/t/EU.2.2./0/1/1/default-

group&level4/t/EU.2.3./0/1/1/default-group&level3/t/EU.3./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.1./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.2./0/1/1/default-

group&level4/t/EU.3.3./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.4./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.5./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.6./0/1/1/default-

group&level4/t/EU.3.7./0/1/1/default-group&level3/t/EU.4./0/1/1/default-group&level3/t/EU.5./0/1/1/default-group&level3/t/EU.7./0/1/1/default-

group&level2/t/Euratom/0/1/1/default-group&hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-

group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc   
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Постійнодіючі грантові програми 

ГРАНТИ МАЛИМ ТА СЕРЕДНІМ ПІДПРИЄМСТВАМ  

ДЛЯ ЗРОСТАННЯ ЇХ БІЗНЕСУ 

Організатор: Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)  

 

Адресат: малі та середні підприємства  

 

Тематика: надання грантів для часткової оплати послуг  

                  консультантів з метою допомогти підприємствам  

                  трансформувати їх бізнес   

 

Терміни:   постійно    

 

Детальніше про умови: www.ebrd.com/knowhow   

http://www.ebrd.com/knowhow


Постійнодіючі грантові програми 

ПІДТРИМКА МАЛИХ ПРОЕКТІВ, ОРІЄНТОВАНИХ НА ДІЯЛЬНІСТЬ  

ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ  

Організатор: Швейцарське бюро співробітництва в Україні  

Адресат: українські неурядові організації з адекватною організаційною 

структурою і належним фінансовим досвідом. Державні органи та 

комерційні структури можуть подавити заявки у випадку попереднього 

погодження з боку програми. 

Тематика: основні області підтримки малих проектів: 

- здоров’я; 

- місцеве самоврядування та децентралізація; 

- розвиток торгівлі, розвитку малих та середніх підприємств (МСП); 

- стала енергетика, вода, навколишнє середовище, містобудування; 

- соціальні послуги; 

- культурні заходи. 

Терміни: постійно  

Детальніше про умови: 
http://finance.sumy.ua/2017/09/06/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81

%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE-

%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1

%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%83/  та 

https://drive.google.com/file/d/0ByEvLgOd9BYnQWxfNVJpdzFIQ1E/view  

http://finance.sumy.ua/2017/09/06/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%83/
http://finance.sumy.ua/2017/09/06/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%83/
http://finance.sumy.ua/2017/09/06/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%83/
http://finance.sumy.ua/2017/09/06/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%83/
http://finance.sumy.ua/2017/09/06/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%83/
http://finance.sumy.ua/2017/09/06/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%83/
http://finance.sumy.ua/2017/09/06/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%83/
http://finance.sumy.ua/2017/09/06/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%83/
http://finance.sumy.ua/2017/09/06/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%83/
http://finance.sumy.ua/2017/09/06/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%83/
http://finance.sumy.ua/2017/09/06/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%83/
https://drive.google.com/file/d/0ByEvLgOd9BYnQWxfNVJpdzFIQ1E/view


Постійнодіючі грантові програми 

ПРОГРАМА КРЕДИТУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Організатор: Western NIS Enterprise Fund (WNISEF)  

                      та АТ «Ощадбанк» 

  

Адресат: українці, які потерпіли від конфлікту на сході країни,  

у т.ч. вимушені переселенці з південних та східних регіонів,  

а також інваліди, малозабезпечені жінки та представники інших 

незахищених суспільних груп  

 

Тематика: кредитування соціальних підприємств за низькими 

відсотковими ставками  

 

Терміни:  постійно 

 

Детальніше про умови:  http://gurt.org.ua/news/grants/31960/  

http://gurt.org.ua/news/grants/31960/


Постійнодіючі грантові програми 

ГРАНТИ ВІД НАЦІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ ДЕМОКРАТІЇ 

ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ 

Організатор: Національний фонд підтримки демократії   

 

Адресат:       неурядові організації, серед яких можуть бути громадські   

                      організації, асоціації, незалежні ЗМІ та подібні організації  

 

Тематика:     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 організації громадянського суспільства; 

                      зміцнення демократичного політичного процесу та  

                      демократичних інститутів; 

                      заохочувати громадянську освіту; 

                      підтримувати демократичне розв'язання конфліктів; 

                      зміцнювати  розвиток всеохоплюючої ринкової економіки 

 

Терміни:       постійно  

Детальніше про умови: www.ned.org/apply-for-grant/en  та  
https://www.grantrequest.com/SID_1280/?SA=SNA&FID=35048  

http://www.ned.org/apply-for-grant/en
http://www.ned.org/apply-for-grant/en
http://www.ned.org/apply-for-grant/en
http://www.ned.org/apply-for-grant/en
http://www.ned.org/apply-for-grant/en
https://www.grantrequest.com/SID_1280/?SA=SNA&FID=35048
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ПРОГРАМА МАЛИХ ГРАНТІВ ДЛЯ 

ДЕМОКРАТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 

Організатор: Посольство США  

 

Адресат:  українські неурядові неприбуткові організації   

 

Тематика: програма надає гранти на проекти, які спрямовані  

                  на розвиток та освіту у громадянському суспільстві,  

                  зокрема такі, що сприяють стабільності неурядових 

                  організацій 

 

Терміни: постійно  

 

Детальніше про умови:  https://gurt.org.ua/news/grants/41975/ 



Постійнодіючі грантові програми 

МІКРОФІНАНСУВАННЯ ДЛЯ ПОКРИТТЯ ПОВНОЇ АБО 

ЧАСТКОВОЇ ВАРТОСТІ ПРОЕКТУ 

Організатор: Міністерство закордонних справ Естонії  

  

Адресат:     урядові або місцеві органи влади; НУО 

 

Тематика:   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 

 

Терміни:    постійно 

Детальніше про умови:  http://vm.ee/ru та http://vm.ee/en/taxonomy/term/55 

http://vm.ee/ru
http://vm.ee/en/taxonomy/term/55


Постійнодіючі грантові програми 

ПРОГРАМА ФОНДУ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ  

Організатор: Посольство Сполучених Штатів Америки  

   

Адресат:    незалежні засоби масової інформації (друковані, радіо, 

телевізійні та електронні)  

 

Тематика:  підтримка вільних і незалежних ЗМІ в Україні та допомога 

українським журналістам, медіа-організаціям і недержавним 

організаціям, які працюють над проектами, пов'язаними з медіа  

 

Терміни:     постійно  

 

Детальніше про умови: http://gurt.org.ua/news/grants/31605/  

http://gurt.org.ua/news/grants/31605/


Постійнодіючі грантові програми 

КОНКУРС ПРОЕКТІВ ФОНДУ СПРИЯННЯ ДЕМОКРАТІЇ 

Організатор: Посольство Сполучених Штатів Америки    

Адресат:   українські неприбуткові та неурядові організації (громадські 

організації (асоціації), благодійні фонди та аналітичні центри) 

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 

 

Терміни:  постійно   

Детальніше про умови: https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/democracy-

grants-uk/ 



Постійнодіючі грантові програми 

НІМЕЦЬКА СЛУЖБА СТАРШИХ ЕКСПЕРТІВ SES 

Організатор: громадська організація Німеччини    

 

Адресат:   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  

 

Тематика: експерти 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  

 

Терміни:  постійно  

 

Детальніше про умови: www.ses-bonn.de/ru/o-nas.html та  www.dzentrum.com.ua  

http://www.dzentrum.com.ua/


Постійнодіючі грантові програми 

ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS  

Організатор: ЄС  

Адресат:  - підприємці-початківці (стаж ведення господарської діяльності до 

3-х років або громадяни, які планують розпочати власний бізнес); 

                 - заклади вищої освіти.   

Тематика: - можливість поїхати на стажування до однієї з країн ЄС  з метою 

отримання досвіду ведення бізнесу; 

                  -  можливість закладам вдосконалити навички управління  

міжнародними проектами, 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. 

Терміни:  постійно. Наразі оголошено конкурси Програми Еразмус+ на 2019р 

на напрями КА1: Міжнародна кредитна мобільність (2,5 млн. євро), КА2: 

Розвиток потенціалу вищої освіти (2 млн. євро) і Жан Моне (0,5 млн. євро). 

 

Детальніше про умови: http://chamber.cn.ua/ru/services/land  та   http://erasmusplus.org.ua/  

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


Постійнодіючі грантові програми 

ГРАНТИ ВІД «ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДУ ДЛЯ ЖІНОК» 

Організатор: Глобальний фонд для жінок 

 

Адресат: жіночі об`єднання, чия діяльність спрямована на поліпшення 

                становища жінок і дівчаток у світі та ведеться за межами США  

 

Тематика: Фонд виділяє невеликі гранти в розмірі від $500 до $20 тис. на  

                  загальний розвиток діяльності жіночих об’єднань 

 

Терміни:  постійно  

 

Детальніше про умови: http://www.gurt.org.ua/news/grants/46018/  

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


Постійнодіючі грантові програми 

КОНКУРС ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ВІД ПРООН - 

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЗАДЛЯ РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТІЇ  

Організатор: ПРООН за фінансової підтримки Міністерства  

                      закордонних справ Данії 

 

Адресат: організації громадянського суспільства України 

 

Тематика: покращення діалогу між організаціями громадянського  

                  суспільства та органами влади, який можна реалізувати   

                  протягом року та за умов отримання гранту від ПРООН в  

                  обсязі не більше, ніж 30 тис USD.  

 

Терміни:Проект реалізується  протягом 2017-2022 рр. 

 

Детальніше про умови: http://gurt.org.ua/news/grants/39123/   

http://gurt.org.ua/news/grants/39123/

