


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

ШКОЛА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ DESPRO – 2019 

Організатор: Швейцарсько-український проект ―Підтримка 

                      децентралізації в Україні‖ DESPRO 

 

Адресат: - команди ОТГ із 5 осіб у складі голови громади (або заступник) 

                та 4 членів комітету/робочої групи; 

                - працівники органів місцевого самоврядування (ОМС) сільських,  

                селищних, міських ОТГ із усіх регіонів України віком до 35 років  

 

Тематика: підвищення професійного і кваліфікаційного рівня представників 

                 ОМС ОТГ, посилення їхньої спроможності здійснювати свої  

                 повноваження; удосконалення комунікативних навичок  

                 представників ОМС ОТГ для подальшої активної участі у  

                 впровадженні реформи місцевого самоврядування та  

                 територіальної організації влади 

 

Терміни:  10.06.2019 

Детальніше про умови: https://www.prostir.ua/?grants=shkola-mistsevoho-samovryaduvannya-despro-2019   
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Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

ЧЕТВЕРТИЙ РАУНД ВІДБОРУ УЧАСНИКІВ ФАЗИ ВПРОВАДЖЕННЯ 

НАПРЯМУ З ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ 

ПОСЛУГ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ПРОГРАМИ «U-LEAD З ЄВРОПОЮ» 

Організатор: Програма «U-lead з ―Європою» 

 

Адресат:   органи місцевого самоврядування територіальних громад 

 

Тематика: надання адміністративних послуг, що забезпечує доступ до  

                  необхідних громадянам і бізнесу послуг в одному місці, у  

                  комфортних та прозорих умовах 

 

Терміни:   30.06.2019 

 

Детальніше про умови:  https://tsnap.ulead.org.ua/wp-content/uploads/2019/04/Pravyla-ta-

umovy-uchasti-u-vidbori_Raund-4_10.04.2019.pdf  
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Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

ГРАНТИ ВІД ПОСОЛЬСТВА БОЛГАРІЇ В УКРАЇНІ 

Організатор: Міністерство закордонних справ Республіки Болгарія через 

                      Посольство Республіки Болгарія в Києві 

 

Адресат:   бюджетні установи, міжнародні та місцеві неурядові організації; 

муніципалітети та їх об'єднання; освітні установи (включаючи бібліотеки), 

медичні та соціальні установи; міжнародні гуманітарні організації; інші  

(установи культури, театри, бібліотеки, галереї) 

 

Тематика: створення нових і підтримка існуючих спеціалізованих 

навчальних центрів: лабораторій, мовних кабінетів, спортивних залів і т. д.; 

модернізація інфраструктури освітніх установ з точки зору поліпшення 

доступності для людей з особливими потребами; організація навчальних 

курсів для вчителів; впровадження новітніх технологій в аудиторії для 

підвищення якості навчального процесу; організація мистецьких заходів: 

фестивалі (кіно, театр, опера, танці, фольклор, музика) тощо  

Терміни:   28.06.2019 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/grants/52592/   

 

https://gurt.org.ua/news/grants/52592/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ  

З ДІВЧАТАМИ-ПІДЛІТКАМИ 

Організатор: Український жіночий фонд  

 

Адресат:  місцеві організації, які працюють в інтересах дівчат (вікової 

                 категорії 10-19 років) та активно залучають дівчат до прийняття 

                 рішень і визначення пріоритетів 

 

Тематика: номінування на міжнародний конкурс грантів, перемога в 

                  якому передбачає отримання фінансування на організаційний  

                  розвиток у розмірі від 5 до 50 тис доларів 

 

Терміни:   05.06.2019 

 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/grants/53090/   

https://gurt.org.ua/news/grants/53090/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

ВІДКРИТО НАБІР НА ПРОГРАМУ «УПРАВЛІННЯ ГРОМАДСЬКИМИ 

ПРОЕКТАМИ «ДАВАЙ ЗМІНИ!»  

Організатор:  громадська організація ―Відкритий простір‖ за підтримки 

Global Project Partners e.V. в рамках програми ―Східне партнерство‖ від 

Міністерства Закордонних Справ Німеччини (Federal Foreign Office) 

 

Адресат:  молодь (18-34 роки) з малих міст та селищ Центральної України 

(Вінницька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Черкаська, 

Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська області). Перевага 

надаватиметься учасникам, які подаватимуться командою (від 2-х осіб) 

 

Тематика: підготовка фахівців з управління громадськими проектами 

через поєднання досвіду успішних підприємців та громадських діячів, які 

будуть тренерами та спікерами проекту. Найбільш результативні учасники 

отримають можливість взяти участь у навчальному візиті до Німеччини, 

який відбудеться восени 

 

Терміни:    26.06.2019 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/trainings/52753/  

https://gurt.org.ua/news/trainings/52753/


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 

КОНКУРС ІДЕЙ ДЛЯ ЖУРНАЛІСТІВ 

Організатор: Громадська організація «Європа без бар’єрів» спільно з 

Польським Інститутом Свободи (Instytut Wolnosci)  

 

Адресат:   журналісти  

 

Тематика: функціонування українсько-польського кордону 

 

Терміни:  30.06.2019 року 

 

Детальніше про умови:  https://gurt.org.ua/news/grants/53206/  

https://gurt.org.ua/news/grants/53206/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

IFES ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ЗАЯВОК НА ОТРИМАННЯ ГРАНТІВ 

Організатор: Міжнародна фундація виборчих систем (IFES) 

 

Адресат:   неурядові неприбуткові організації 

 

Тематика: конкурс націлений на місцеві НУО, що діють у сфері 

інклюзії, 

                  для підтримки доступу до виборчих процесів історично  

                  виключених та недостатньо представлених суспільних груп,  

                  таких як: жінки, люди з інвалідністю, внутрішньо переміщені 

                  особи (ВПО) тощо 

 

Терміни:  23.06.2019 року 

 

Детальніше про умови:  https://gurt.org.ua/news/grants/53296/  

https://gurt.org.ua/news/grants/53296/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

КОНКУРС НАЙКРАЩИХ ПРАКТИК МОЛОДІЖНОЇ РОБОТИ – 2019 

Організатор: Міністерство молоді та спорту України спільно з Програмою 

                      розвитку ООН в Україні  

 

Адресат:  учасники та учасниці, які мають успішні практики  

                 молодіжної політики 

 

Тематика: обмін успішним досвідом між молодіжними організаціями та  

                  молодіжними працівниками; публічне визнання досягнень та  

                  заохочення до подальших напрацювань у напрямі підвищення 

                  стандартів якості молодіжної роботи в Україні; сприяння  

                  суспільному та політичному визнанню молодіжної роботи в  

                   Україні  

 

Терміни:  01.08.2019 

Детальніше про умови: https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-najkraschyh-praktyk-molodizhnoji-roboty-

2019  

https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-najkraschyh-praktyk-molodizhnoji-roboty-2019
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-najkraschyh-praktyk-molodizhnoji-roboty-2019
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-najkraschyh-praktyk-molodizhnoji-roboty-2019
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-najkraschyh-praktyk-molodizhnoji-roboty-2019
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-najkraschyh-praktyk-molodizhnoji-roboty-2019
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-najkraschyh-praktyk-molodizhnoji-roboty-2019
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-najkraschyh-praktyk-molodizhnoji-roboty-2019
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-najkraschyh-praktyk-molodizhnoji-roboty-2019
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-najkraschyh-praktyk-molodizhnoji-roboty-2019
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-najkraschyh-praktyk-molodizhnoji-roboty-2019
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-najkraschyh-praktyk-molodizhnoji-roboty-2019


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

КОНКУРС НА ВИЗНАЧЕННЯ РОЗРОБНИКА БРЕНДУ І 

БРЕНДБУКУ ДЛЯ МІСТА НІЖИНА 

Організатор: Ніжинська міська рада  

 

Адресат: громадяни України, незалежно від місця проживання чи сфери  

                занять, агенції чи компанії, що спеціалізуються на брендингу,  

                маркетингу, дизайні, рекламно-інформаційних послугах 

 

Тематика: конкурс спрямований на створення концептуальної ідеї міста,  

                  що буде направлена на формування корпоративної культури  

                  міста, просування позитивного іміджу міста в Україні та за  

                  кордоном, використовуватиметься в інформаційно-рекламних 

                  заходах, спрямованих на промоцію інвестиційного, економічного, 

                  культурного, наукового та соціального потенціалу міста 

  

Терміни:  01.09.2019 

 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/competitions/53150/   

https://gurt.org.ua/news/competitions/53150/


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  
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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: http://cd-platform.org/mozhlivosti-finansuvannya  
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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: допомога 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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ПРОГРАМА USAID «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА ЕКОНОМІКА  

УКРАЇНИ» ПРИЙМАЄ КОНЦЕПЦІЇ ГРАНТОВИХ ПРОЕКТІВ 

  

Організатор: USAID та Уряд США  

 

Адресат:   бізнес-асоціацій  

 

Тематика: реалізація заходів з підвищення ефективності та прозорості 

                  регулювання діяльності приватних підприємств, а також  

                  підвищення прозорості та участі приватних підприємств у  

                  державних закупівлях 

 

Терміни: до 24.02.2020 

 

Детальніше про умови: 
https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-usaid-konkurentospromozhna-ekonomika-ukrajiny-

keu-pryjmaje-kontseptsiji-hrantovyh-proektiv-vid-biznes-asotsiatsij-rpz-2019-

002 

 

Грантові програми у сфері економіки та підприємництва  
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БІЗНЕС-СТАЖУВАННЯ "ВИХІД НА РИНКИ ЄС:ДОТАЦІЇ ТА ІНВЕСТИЦІЇ" 

Організатор: Центральноєвропейська Академія Навчань та  

                     Сертифікації (CEASC) 

 

Адресат: власники бізнесу, представники Агенції регіонального та  

                місцевого розвитку, фахівці в сферах фінансового, проектного 

                та управлінського консалтингу для МСП  

                 

Тематика: можливість прийняти участь у бізнес-стажуванні «Вихід на  

                  ринки ЄС: дотації та інвестиції», який відбудеться у м. Краків  

                  (Польща) 23-28 червня 2019 р 

       

Терміни:    10.06.2019 

 

Детальніше про умови: https://www.ceasc-bw.com/products/businessweek19_krakiv-23-28-

chervnya/  

Грантові програми у сфері економіки та підприємництва  
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ГРАНТИ ДЛЯ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ  

Організатор: компанія «Кімонікс Інтернешнл Інк.», Програма USAID 

«Конкурентоспроможна економіка України»  

 

Адресат:   малі та середні підприємства  

 

Тематика: впровадження заходів, спрямованих на подолання викликів 

                  для малих та середніх підприємств, що працюють в Україні 

                  в нових галузях та галузях, що розвиваються, а саме:  

                  низький рівень інвестування; невеликі обсяги продажів  

                  (на внутрішньому та зовнішньому ринках); обмежені ринки 

                  та клієнтська база 

 

Терміни:  29.02.2020 

 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/grants/52508/ 

Грантові програми у сфері економіки та підприємництва  

https://gurt.org.ua/news/grants/52508/


Грантові програми у сфері науки, інновацій, ІТ-технологій  

 

СТАРТ ДРУГОГО СЕЗОНУ ПРЕМІЇ «ЖІНКИ В НАУЦІ» 

 

Організатор:  L’Oréal Україна, науковий партнер — Національна 

академія наук України, організаційний партнер — Центр «Розвиток 

корпоративної соціальної відповідальності» та ініціатива 

«Дівчата STEM» 

 

Адресат:  жінки, які професійно займаються науковими дослідженнями 

у галузі STEM (наука, технології, інжиніринг та математика) на території 

України в будь-якому державному вищому навчальному закладі, 

дослідницьких центрах цих закладів або Національній академії 

наук України, віком від 18 до 40 років включно 

 

Тематика: сприяння збільшенню кількості жінок, які професійно 

займаються науковими дослідженнями у галузі STEM та заохочення 

їхнього внеску в розвиток української науки   

 

Терміни:  25.06.2019 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/competitions/53187/   

https://gurt.org.ua/news/competitions/53187/


НАЙБІЛЬШИЙ В СВІТІ КОНКУРС ―ЗЕЛЕНИХ‖ БІЗНЕС-ІДЕЙ 

РОЗШУКУЄ УКРАЇНСЬКИХ ІННОВАТОРІВ 

Організатор: європейська Ініціатива кліматичних інновацій  

Climate-KC, партнер ГО Greencubator 

 

Адресат:  команди та компанії, які: 

почали власний бізнес менше року тому; 

ще не отримують стабільний прибуток від «зеленої» бізнес-ідеї, з якою 

подаються на конкурс; 

залучили сумарно не більше 200 000 євро інвестицій; 

ще не почали комерційну реалізацію своїх продуктів, рішень 

 

Тематика: допомогти «зеленим» бізнес-ідеям швидко перетворитися 

на динамічні успішні компанії, що створюють низьковуглецеве, дружнє 

до довкілля майбутнє 

 

Терміни:  02.07.2019 року 

Детальніше про умови:  https://www.prostir.ua/?grants=najbilshyj-v-sviti-konkurs-

zelenyh-biznes-idej-rozshukuje-ukrajinskyh-innovatoriv   

Грантові програми у сфері науки, інновацій, ІТ-технологій  
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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/
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ПРОГРАМА U-INN 2.0: RELOAD 

Організатор: Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні у 

партнерстві з Міністерством молоді та спорту України за 

фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії  

 

Адресат:   громадяни України віком від 18 до 35 років  

 

Тематика: підтримка молодіжних інновацій для сприяння доброчесності  

                 та інклюзивності в регіонах України 

 

Терміни:    01.08.2019 

 

Детальніше про умови: https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-u-inn-2-0-reload   

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

IV ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС НЕЙМОВІРНІ СЕЛА УКРАЇНИ 2019 

Організатор: Міністерство аграрної політики та продовольства України, 

                      Посольство Королівства Нідерланди в Україні, компанія  

                      «Бейкер Тіллі Україна», освітній проект «Агрокебети»,   

                      журнал Agroexpert 

 

Адресат: села та селища (заявки від селищ міського типу в цьому році 

не приймаються) 

Тематика: сприяння взаємодії дрібного і середнього бізнесу та органів 

                  місцевого самоврядування на селі для підтримки розвитку  

                  сільських територій та громад, популяризація життя в селі, 

                  нагадування про історико-культурну спадщину українського  

                  села 

 

Терміни: 05.06.2019  

Детальніше про умови: 
http://agroportal.ua/ua/publishing/konkurs/startuet-iv-vseukrainskii-konkurs-neveroyatnye-sela-

ukrainy-

2019/?fbclid=IwAR1LctskF0MDO5kXBdSn67tZIe7PKH5nUeN70GN6xha9vAKD8j

myEP2OSaw  
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Грантові програми у сфері аграрного розвитку  

USAID-УКРАЇНА ОГОЛОШУЄ AGRICULTURE GROWING RURAL 

OPPORTUNITIES (AGRO) В УКРАЇНІ 

Організатор: Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) 

 

Адресат:   неурядові організації; некомерційні організації;  

                  некомерційні приватні організації; комерційні організації; 

                  коледжі та університети; громадські міжнародні організації  

 

Тематика: конкурс покликаний прискорити економічний розвиток  

                  сільських українських громад та підтримати більш  

                  продуктивні, сучасні і прибуткові малі та середні  

                  сільськогосподарські підприємства, які успішно інтегруються 

                  в конкурентні ринки як в Україні, так і на міжнародному рівні 

 

Терміни:  01.07.2019 року 

 

Детальніше про умови:  https://gurt.org.ua/news/grants/53271/   

https://gurt.org.ua/news/grants/53271/


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 енергоефективності 

ФІНСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ТРАСТОВИЙ ФОНД 

Організатор: Міністерство закордонних справ Фінляндії, 

                      управляється НЕФКО 

 

Адресат:   малі та середні підприємства 

 

Тематика: трастовий фонд забезпечує грантове фінансування для 

                  стимулювання співпраці двох країн у сферах 

                  енергоефективності та відновлюваної енергетики 

 

Детальніше про умови: http://saee.gov.ua/uk/content/finland-ukraine-trust-fund  

http://saee.gov.ua/uk/content/finland-ukraine-trust-fund
http://saee.gov.ua/uk/content/finland-ukraine-trust-fund
http://saee.gov.ua/uk/content/finland-ukraine-trust-fund
http://saee.gov.ua/uk/content/finland-ukraine-trust-fund
http://saee.gov.ua/uk/content/finland-ukraine-trust-fund
http://saee.gov.ua/uk/content/finland-ukraine-trust-fund
http://saee.gov.ua/uk/content/finland-ukraine-trust-fund


Грантові програми у сфері культури та туризму 

МЕРЕЖА КРЕАТИВНИХ МІСТ ЮНЕСКО ШУКАЄ НОВИХ УЧАСНИКІВ 

Організатор: Міністерство культури України  

 

Адресат: українські міста  

 

Тематика: приєднання до Мережі креативних міст ЮНЕСКО,  що  

                  сприяє обміну інноваційним досвідом, налагодженню  

                  партнерських контактів, розкриттю туристичного потенціалу 

                  міст, розвитку креативних індустрій, інтеграції українських міст  

                  у європейський культурний простір 

 

Терміни:    30.06.2019  

 

Детальніше про умови: https://www.prostir.ua/?grants=merezha-kreatyvnyh-mist-yunesko-shukaje-

novyh-uchasnykiv   

https://www.prostir.ua/?grants=merezha-kreatyvnyh-mist-yunesko-shukaje-novyh-uchasnykiv
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https://www.prostir.ua/?grants=merezha-kreatyvnyh-mist-yunesko-shukaje-novyh-uchasnykiv


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/


КОНКУРС ТВОРЧИХ РОБІТ «ШЛЯХ СТАНОВЛЕННЯ  

УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ» 

Організатор: Інститут політико-правових та релігійних досліджень  

 

Адресат: учні, члени Малої академії наук України, студенти закладів  

                вищої освіти, аспіранти закладів вищої освіти та наукових  

                установ України 

 

Тематика: підтримка обдарованої молоді; підвищення рівня обізнаності  

                  молоді про історію становлення України, як незалежної  

                  європейської держави, створення умов для творчого зростання  

                  обдарованої молоді 

 

Терміни:   31.07.2019 

 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/competitions/52336/   

Грантові програми у сфері культури та туризму 

https://gurt.org.ua/news/competitions/52336/


КОНКУРС МОЛОДИХ УКРАЇНСЬКИХ ХУДОЖНИКІВ 

Організатор: Щербенко Арт Центр   

 

Адресат:   молоді українські художники віком від 21 року 

 

Тематика: підтримка українських художників на етапі їх становлення.  

                  Можливість отримати грошову премію у розмірі 40 000 грн.  

                  та реалізувати власний проект у галерейному просторі  

                  «Щербенко Арт Центру» у 2020 році 

 

Терміни:   23.06.2019  23:59 год. 

 

Детальніше про умови:  https://biggggidea.com/opportunities/prijom-zayavok-na-konkurs-

molodih-ukranskih-hudozhnikiv-muhi-2019/  

 

Грантові програми у сфері культури та туризму 
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ГРАНТ ДЛЯ КУЛЬТУРНИХ ТА МИСТЕЦЬКИХ ІНІЦІАТИВ, ЯКІ 

ВИСВІТЛЮЮТЬ ЕКОЛОГІЧНУ ТЕМАТИКУ 

Організатор: Фонд принца Клауса і Гете-інститут  

 

Адресат:  художники, творчі фахівці, культурні організації, які прагнуть 

                 переосмислити традиційні підходи до екологічної стійкості та 

                 кліматичної справедливості 

 

Тематика: конкурс підтримує ініціативи, які показують, як мистецтво і нові 

                  медіа можуть пропонувати вирішення екологічних проблем і  

                  створювати альтернативи, які підтримують стійкість і сприяють 

                  співробітництву та обміну новими ідеями в усьому світі 

 

Терміни:   14.06.2019 

 

Детальніше про умови:  https://gurt.org.ua/news/grants/53078/   

Грантові програми у сфері культури та туризму 

https://gurt.org.ua/news/grants/53078/


КОНКУРС ДИТЯЧОЇ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ  

«ПАМ'ЯТЬ МАЙБУТНЬОГО» 

Організатор: Національний музей «Меморіал жертв Голодомору»  

 

Адресат:  будь-яка особа від 6 до 17 (повних) років 

 

Тематика: вшанування пам’яті жертв Голодомору. Поширення знань про  

                  трагічні сторінки історії нашої країни, запобігання повторенню 

                  злочину геноциду, сприяння самоідентифікації, захист прав  

                  людини, протистояння дискримінації та порушенню прав 

                  людини 

 

Терміни:   01.07.2019 

Детальніше про умови:  http://memorialholodomor.org.ua/about/projects/konkurs-dityachoi-

khudozhnoi-tvorchosti-pamyat-maybutnogo-/   

Грантові програми у сфері культури та туризму 
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ХVІ МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС ТВОРЧИХ РОБІТ «УРОКИ ВІЙНИ ТА 

ГОЛОКОСТУ – УРОКИ ТОЛЕРАНТНОСТІ» 

 
Організатор: Міністерство освіти і науки України, Український інститут  

                      вивчення Голокосту «Ткума»  

 

Адресат:  учні 8−11 класів шкіл, гімназій, ліцеїв; вчителі загальноосвітніх 

навчальних закладів; класні керівники та організатори виховної роботи 

загальноосвітніх навчальних закладів; студенти та аспіранти 

 

Тематика: На конкурс приймаються науково-дослідницькі роботи з історії, 

літератури, філософії, соціології, політології й інших гуманітарних і 

суспільних дисциплін; пошукові роботи (інтерв’ю, дослідження на 

краєзнавчих чи сімейних матеріалах та ін.);  творчі роботи (есе, 

оповідання, вірші, малюнки, документальні і документально-публіцистичні 

фільми, анімаційні фільми, мультимедійні роботи та інші твори); методичні 

розробки вчителів 

Терміни:   15.07.2019 

Детальніше про умови:  https://www.science-community.org/ru/node/201430   

Грантові програми у сфері культури та туризму 
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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 

 

Терміни: всі матеріали курсу та можливість отримати сертифікат  

               доступні постійно 

 

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

Грантові програми у сфері освіти, стажування 

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


НАБІР НА EU STUDY DAYS 

Організатор: Представництво Європейського Союзу в Україні у співпраці  

                      з Українським освітнім центром реформ  

 

Адресат: cтуденти (останні курси) та випускники українських ВНЗ  

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

                з усіх регіонів України 

 

Тематика: можливість безкоштовно прийняти участь в одній із сесій  

                 Єврошколи 

 

Терміни:   16.06.2019 

 

Детальніше про умови:  https://biggggidea.com/opportunities/nabir-na-eu-study-days-

evroshkoli-u-2019-rotsi_3/  

Грантові програми у сфері освіти, стажування 
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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 
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МІЖНАРОДНА ПАРЛАМЕНТСЬКА СТИПЕНДІЯ  

Організатор: Німецький Бундестаґ спільно з Берлінським Вільним 

університетом, Гумбольдтським університетом м. Берлін та Технічним 

університетом Берліна  

 

Адресат: громадяни України народжені після 1.03.1990р., які мають 

диплом про вищу освіту (здобутий ступінь бакалавра, магістра, 

спеціаліста або науковий ступінь) з будь-якої спеціальності;  

вільно володіють німецькою мовою (щонайменше на рівні В2 відповідно 

до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти) та зацікавлені 

політичними та суспільними процесами, а також історією Німеччини 

 

Тематика: можливість протягом тримісячного стажування в офісі одного з 

депутатів Бундестаґу безпосередньо ознайомитися з парламентською 

системою та процесами прийняття політичних рішень в Німеччині, а також 

здобути практичний досвід у сфері парламентської діяльності 

 

Терміни:   31.07.2019 

Детальніше про умови:  https://www.prostir.ua/?grants=mizhnarodna-parlamentska-

stypendiya-ips-2020  

Грантові програми у сфері освіти, стажування 
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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 

СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА  

"СТАЖЕР-ДОСЛІДНИК" (RESEARCH STUDENT) 

Організатор: Міністерство культури та освіти Японії  

 

Адресат:   українські студенти 

 

Тематика:  програма дозволяє 2 роки навчатися і проводити  

                   дослідження в Японії (японською або англійською) та 

                   отримувати щомісячну стипендію. Також є можливість  

                   вступу в магістратуру/докторантуру 

 

Терміни:    21.06.2019   17.00 год.  

 

Детальніше про умови: https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/00_000742.html  
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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


УКРАЇНСЬКИМ НАУКОВЦЯМ ПРОПОНУЮТЬ ОТРИМАТИ 

ЄВРОПЕЙСЬКУ СТИПЕНДІЮ 

Організатор: європейська програма досліджень «Дії Марії-Склодовської-

Кюрі (ДМСК)», яка фінансується Європейським Союзом 

 

Адресат: українські науковці, які мають ступінь доктора наук або 4 роки 

                досвіду науково-дослідницької роботи (на умовах повної  

                зайнятості) 

 

Тематика: проект створений для підтримки науковців та розвитку їх  

                  науково-дослідницької діяльності. А також можливість  

                  отримати стипендію, яка покриватиме витрати на реалізацію  

                  проектів, проживання, робочі поїздки та супутні видатки 

 

Терміни:  11.09.2019 

 

Детальніше про умови: https://mon.gov.ua/ua/news/ukrayinskim-naukovcyam-proponuyut-

otrimati-yevropejsku-stipendiyu-na-rozvitok-doslidzhennya-podatisya-mozhna-do-

11-veresnya  

  

Грантові програми у сфері освіти, стажування 
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КОНКУРС  ЕСЕ «МОЯ УКРАЇНА 2030» 

Організатор: Український інститут майбутнього 

 

Адресат: студенти університетів або учні останніх класів школи  

 

Тематика: розповідь-бачення якою стала Україна, чого досягла, яке місце 

                  зайняла на мапі світу та Європи у 2030-му році та яким є твоє 

                  життя в твоїй країні? Можливість отримати премії до $ 300  

 

Терміни:   30.06.2019, 18.00 год.  

 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/competitions/53152/  

Грантові програми у сфері освіти, стажування 

https://gurt.org.ua/news/competitions/53152/


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   
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"АГРОКЕБЕТИ" - АГРООСВІТА МАЙБУТНЬОГО 

Організатор: Український клуб аграрного бізнесу та Національний 

університет біоресурсів і природокористування України 

 

Адресат:   студенти  

 

Тематика: програма для тих, хто бажає отримати більше знань та  

                  практичних навичок для самовдосконалення та розвитку  

                  аграрного сектору України. Особливістю програми є супровід 

                  ментора — топ-менеджера агрокомпанії, який  

                  супроводжуватиме студентів (до 5 осіб на одного ментора)  

                  протягом усього проекту, допомагатиме вибрати тему  

                  магістерської роботи і виступить в ролі одного з опонентів 

                  на її захист 

 

Терміни: 23.07.2019 

Детальніше про умови: https://biggggidea.com/opportunities/agrokebeti-agroosvita-majbutnogo/  
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БЕЗКОШТОВНИЙ ОНЛАЙН-КУРС  

"РОЗВИТОК ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА НАУКОВОЇ КАР’ЄРИ З 

ВИКОРИСТАННЯМ МОЖЛИВОСТЕЙ ДОТАЦІЙНИХ ІНСТРУМЕНТІВ 

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ" 

Організатор: Центральноєвропейська Академія Навчань та Сертифікації 

(CEASC), ГО "Асоціація проектних менеджерів України", Uczelnia Nauk 

Społecznych (UNS), Рівненський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

 

Адресат: науковий, управлінський, адміністративний та педагогічний 

склад закладів освіти; громадські організації, агенції регіонального\ 

місцевого розвитку, організації сфери консалтингу, пов’язані з проектною 

та міжнародною діяльністю, професійні об’єднання, асоціації, бізнес-

асоціації; малий та середній бізнес  

 

Тематика: можливість прийняти участь у трьох вебінарах, які відбудуться 

10, 12, 14 червня та отримати сертифікати 

Терміни:  09.06.2019 

Детальніше про умови: https://www.ceasc-bw.com/products/bezkoshtovnij-onlajn-

kurs_06/?fbclid=IwAR0zIy9eFGlyiZrqE6kNr774upxiESzxIX6NM_i6fTHraEsiTQ-Ut3ZGlh8 

https://www.ceasc-bw.com/products/bezkoshtovnij-onlajn-kurs_06/?fbclid=IwAR0zIy9eFGlyiZrqE6kNr774upxiESzxIX6NM_i6fTHraEsiTQ-Ut3ZGlh8
https://www.ceasc-bw.com/products/bezkoshtovnij-onlajn-kurs_06/?fbclid=IwAR0zIy9eFGlyiZrqE6kNr774upxiESzxIX6NM_i6fTHraEsiTQ-Ut3ZGlh8
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https://www.ceasc-bw.com/products/bezkoshtovnij-onlajn-kurs_06/?fbclid=IwAR0zIy9eFGlyiZrqE6kNr774upxiESzxIX6NM_i6fTHraEsiTQ-Ut3ZGlh8
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МІЖНАРОДНИЙ ПРОЕКТ LANGUAGE EXCHANGE CAMP  

Організатор: Language Exchange Camp 

 

Адресат: учасники віком 18-35 років, які володіють англійською мовою  

                на рівні мінімум А2 та зацікавлені в молодіжних міжнародних  

                обмінах 

 

Тематика: протягом 7 днів учасники вчаться долати мовний бар’єр та 

                  дізнаються про культури один одного. Проект відбудеться  

                 18-24 серпня 2019р. в с. Бабин Івано-Франківської області 

 

Терміни:  05.07.2019 

 

Детальніше про умови: https://www.prostir.ua/?grants=mizhnarodnyj-proekt-language-exchange-

camp-zaproshuje-podavaty-zayavky-na-uchast   
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КОРОТКОСТРОКОВІ СТАЖУВАННЯ У ФРАНЦІЇ ДЛЯ  

МОЛОДИХ УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВЦІВ 

 

Організатор: Посольство Франції в Україні  

 

Адресат: молоді українські науковці (аспіранти, докторанти, науковці) 

                віком до 40 років, робота яких потребує дослідження та/чи  

                тісної співпраці з французькою лабораторією (1-2 місяці) 

 

Тематика: дослідницькі стажування повинні відбуватись у рамках  

                  існуючого партнерства або партнерства, що розвивається між 

                 французькими та українськими науково-освітніми закладами 

 

Терміни:  20.06.2019 

 

Детальніше про умови:  https://institutfrancais-

ukraine.com/etudier/bourses/bcs?fbclid=IwAR2exCnUeai9BsDAvDu1E-

ckWyZXCL2iDgoX_XHXr41GR7rdzC382Yf5cEI  

https://institutfrancais-ukraine.com/etudier/bourses/bcs?fbclid=IwAR2exCnUeai9BsDAvDu1E-ckWyZXCL2iDgoX_XHXr41GR7rdzC382Yf5cEI
https://institutfrancais-ukraine.com/etudier/bourses/bcs?fbclid=IwAR2exCnUeai9BsDAvDu1E-ckWyZXCL2iDgoX_XHXr41GR7rdzC382Yf5cEI
https://institutfrancais-ukraine.com/etudier/bourses/bcs?fbclid=IwAR2exCnUeai9BsDAvDu1E-ckWyZXCL2iDgoX_XHXr41GR7rdzC382Yf5cEI
https://institutfrancais-ukraine.com/etudier/bourses/bcs?fbclid=IwAR2exCnUeai9BsDAvDu1E-ckWyZXCL2iDgoX_XHXr41GR7rdzC382Yf5cEI
https://institutfrancais-ukraine.com/etudier/bourses/bcs?fbclid=IwAR2exCnUeai9BsDAvDu1E-ckWyZXCL2iDgoX_XHXr41GR7rdzC382Yf5cEI
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ATLAS CORPS: СТИПЕНДІЇ ДЛЯ ЛІДЕРІВ НЕУРЯДОВИХ  

ОРГАНІЗАЦІЙ У США 

Організатор: Atlas Corps 

 

Адресат: лідери неурядових організацій зі всього світу у віці 25-35 років  

                з досвідом роботи 2-10 років у неприбутковій/соціальній сфері,  

                з дипломом не нижче бакалавра та знанням англійської мови  

 

Тематика: можливість отримання стипендій у Сполучених Штатах.  

                  Протягом 12-18 місяців стипендіати будуть залучені у  

                  діяльність організацій для вивчення їхнього досвіду та  

                  створення мережі глобальних лідерів в Україні після    

                  завершення програми 

 

Терміни:  15.08.2019 

 

Детальніше про умови:  https://gurt.org.ua/news/grants/53109/  

https://gurt.org.ua/news/grants/53109/


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: 

                 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/


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: https://worldwidestudies.org/  

https://worldwidestudies.org/


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://www.klitschkofoundation.org/projects/  

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


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 

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 

 

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   

 

Постійнодіючі грантові програми 



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 

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


Постійнодіючі грантові програми 

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 

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  

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

https://webgate.ec.europa.eu/erasmusentrepreneurs/index.cfm?fuseaction=nehemgt.reg_form     

та    http://erasmusplus.org.ua/  

http://chamber.cn.ua/ru/services/land
https://webgate.ec.europa.eu/erasmusentrepreneurs/index.cfm?fuseaction=nehemgt.reg_form
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/

