


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

ГРАНТОВА ПРОГРАМА 

«Demonstration Grants Program» від Sida 

 
Організатор: Шведське агентство з питань міжнародного співробітництва 

(Sida)  

 

Адресат:  організації, які впроваджують у своїх країнах новітні іноземні  

                 технології, що поліпшуватимуть стан довкілля або сприятимуть  

                 подоланню бідності 

 

Тематика: міжнародні обміни технологіями та знаннями, що включають  

                  нові та стабільні рішення, які позитивно та суттєво впливають  

                  на навколишнє середовище та зменшення бідності 

 

Терміни: 14.02.2018 

 

Детальніше про умови:  https://www.gurt.org.ua/news/grants/43068/  

https://www.gurt.org.ua/news/grants/43068/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

КЕЙС ВІД МОН УКРАЇНИ ТА УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 

ЦЕНТРУ МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ 

Організатор: МОН України та Український державний центр 

міжнародної освіти 

 

Адресат:  команда: 1-5 людей 

 

Тематика: робота з реальним проектом на ринку Латинської Америки; 

                  досвід розробки Digital-стратегії на міжнародному ринку                              

                  для Міністерства освіти; 

                  можливість отримати запрошення на стажування до 

                  ДП «УДЦМО» та МОН України з можливістю подальшого                              

                  працевлаштування 

 

Терміни: 04.02.2018  

 

Детальніше про умови:  https://www.gurt.org.ua/news/competitions/42121/  

https://www.gurt.org.ua/news/competitions/42121/
https://www.un.org/democracyfund/application-materials


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

ГРАНТИ ФОНДУ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ 

 

Організатор: Конгрес українців Канади та Канадська українська фундація  

 

Адресат:  організації, життєво важливі проекти яких, надають допомогу  

                 пораненим воїнам України 

 

Тематика: підтримка українських ветеранів  

 

Терміни: 15.02.2018 

 

Детальніше про умови:  https://www.gurt.org.ua/news/grants/42985/  

https://www.gurt.org.ua/news/grants/42985/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

ГРАНТИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ ДЛЯ 

СОЦІАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ 

Організатор: Європейська Комісія 

 

Адресат:  будь-яка юридична особа або група юридичних осіб,  

                 створена у країнах-членах ЄС або в країнах, пов'язаних з  

                 дослідженням та інноваційній програмі Horizon 2020  

 

Тематика: розробка інноваційних та стабільних рішень щодо  

                  мобільності для людей похилого віку (65+) 

 

Терміни: 28.02.2019  

 

Детальніше про умови:  https://www.gurt.org.ua/news/grants/42878/  

https://www.gurt.org.ua/news/grants/42878/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

Організатор: Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 

 

Адресат: громадські організації 

 

Тематика: покращення умов здійснення зовнішньоекономічної діяльності, 

зокрема шляхом удосконалення практики реалізації відповідних нормативно-

правових актів та посилення прозорості діяльності органів влади, через 

забезпечення участі широкого кола громадських організацій в адвокації 

питань, пов’язаних із сприянням та спрощенням процедур торгівлі 

 

Терміни: до 18.00   22.02.2018 р.   

 

Детальніше про умови: http://tfd.ier.com.ua/wordpress/uk/2018/01/30/1516/ 

КОНКУРС ГРАНТІВ «АДВОКАЦІЯ ЗАХОДІВ ЗІ СПРИЯННЯ 

ТОРГІВЛІ ТА СПРОЩЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПРОЦЕДУР» 



Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

ГРАНТОВА ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ МІКРОПРОЕКТІВ ВІД 

ПОСОЛЬСТВА НІМЕЧЧИНИ 

Організатор: Посольство Федеративної Республіки Німеччина  

 

Адресат: організації/установи/спілки/неурядові організації (але не 

підприємства і не ОСББ – об′єднання співвласників 

багатоквартирних будинків)  

 

Тематика: фінансова підтримка для реалізації мікропроектів, 

спрямованих на покращення основних потреб бідних та вразливих 

верств населення, які мають довгострокову дієвість  

 

Терміни: 23.02.2018 

  

Детальніше про умови: https://kiew.diplo.de/ua-uk/themen/wirtschaft/kleinstprojekte-

2018/1232284 



ГРАНТОВА  ПРОГРАМА  ДЛЯ  ВСЕСВІТНЬОЇ   

ВИСТАВКИ «EXPO 2020 DUBAI" 

Організатор: Об'єднані Арабські Емірати 

 

Адресат: програма є публічною і відкрита для участі приватних або 

юридичних осіб, індивідуальних підприємців, МСП, стартапів, 

перспективних початківців з усього світу, наукові установи, урядові та 

неурядові організації тощо  

 

Тематика: центральна тема «Об’єднуючи Розуми, Створюємо 

Майбутнє» і підтема: «Можливість, мобільність і стійкість» 

 

Терміни: прийом заявок розпочинається у квітні 2018   

 

Детальніше про умови:  https://www.expo2020dubai.ae/en/Expo-Live/Innovation  

Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

https://www.expo2020dubai.ae/en/Expo-Live/Innovation
https://www.expo2020dubai.ae/en/Expo-Live/Innovation
https://www.expo2020dubai.ae/en/Expo-Live/Innovation


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

КОНКУРС НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЇ  

INTERNATIONAL RESOURCE AWARD 

Організатор: Швейцарський фонд Swiss Re Foundation  

 

Адресат:  соціальні підприємницькі ініціативи 

 

Тематика: створення або розвиток нових підходів до вирішення  

                  існуючих соціальних та / або екологічних проблем, пов'язані 

                  зі сталою практикою управління водними ресурсами  

 

Терміни: 16.03.2018 

 

Детальніше про умови:  https://www.gurt.org.ua/news/grants/43073/  

https://www.gurt.org.ua/news/grants/43073/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

КОНКУРС НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЇ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ 

УКРАЇНИ ДЛЯ МОЛОДІ  

Організатор: Міністерство молоді та спорту України   

 

Адресат:  молодь віком від 14 до 35 років  

 

Тематика: премія присуджується молоді за особливі досягнення, що 

                  сприяють розвитку молодіжних ініціатив на місцевому рівні  

 

Терміни: 01.03.2018 

 

Детальніше про умови:  https://www.gurt.org.ua/news/grants/43038/  та  

https://www.gurt.org.ua/uploads/news/2018/01/22/premiyi.compressed.pdf  

https://www.gurt.org.ua/news/grants/43038/
https://www.gurt.org.ua/uploads/news/2018/01/22/premiyi.compressed.pdf


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

ПРЕМІЯ ЮНЕСКО ЗА ПІДТРИМКУ ТОЛЕРАНТНОСТІ 

ТА НЕНАСИЛЬСТВА 

Організатор: ЮНЕСКО    

 

Адресат:  ЮНЕСКО запрошує громадські та урядові організації, а також 

окремих активістів, які ведуть активну діяльність зі сприяння миру та 

толерантності висувати кандидатів на нагородження премією UNESCO 

Madanjeet Singh Prize за підтримку толерантності та ненасильства  

 

Тематика: нагородити окремих осіб, установи та інші організації або 

неурядові організації, які внесли вагомий внесок і продемонстрували  

лідерство в справі заохочення терпимості і ненасильства 

 

Терміни: 30.04.2018 

 

Детальніше про умови:  https://www.gurt.org.ua/news/grants/42979/  

https://www.gurt.org.ua/news/grants/42979/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

ПРЕМІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ ДЛЯ ІННОВАТОРІВ 

Організатор: Європейська Комісія  

 

Адресат:  інноватори з усього світу  

 

Тематика: премія надаватиметься за мистецькі роботи, які змінюють 

                  звичне сприйняття технологій, а також інноваційні форми 

                  взаємодії між інформаційно-комунікаційним сектором та 

                  сферою культури і мистецтва 

 

Терміни: 02.03.2018 

 

Детальніше про умови:  https://www.gurt.org.ua/news/grants/42930/   та  http://starts-

prize-call.aec.at/  

https://www.gurt.org.ua/news/grants/42930/
http://starts-prize-call.aec.at/
http://starts-prize-call.aec.at/
http://starts-prize-call.aec.at/
http://starts-prize-call.aec.at/
http://starts-prize-call.aec.at/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

ГРАНТИ ФІНСЬКОГО ФОНДУ 

МІСЦЕВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 

Організатор: Посольство Фінляндії в Україні  

 

Адресат: українські неурядові організації (НУО). У деяких випадках 

також інші організації  можуть подавати свої заявки, наукові та 

дослідницькі інститути, незалежні ЗМІ та заклади культури 

 

Тематика: підтримка активних громадських організацій, що є 

важливими складовими дієвої демократії та відкритого суспільства. 

Пріоритетні теми для проектів: права людини та гендерна рівність, 

особливо по відношенню до уразливих груп, жінок та дітей. 

Демократія та належне врядування, верховенство права на 

регіональному та місцевому рівнях.  

 

Терміни:    15.02.2018  

Детальніше про умови: https://www.gurt.org.ua/news/grants/42919/   та 

http://finland.org.ua/public/default.aspx?nodeid=31733&contentlan=37&culture=uk-UA    

https://www.gurt.org.ua/news/grants/42919/
http://finland.org.ua/public/default.aspx?nodeid=31733&contentlan=37&culture=uk-UA
http://finland.org.ua/public/default.aspx?nodeid=31733&contentlan=37&culture=uk-UA
http://finland.org.ua/public/default.aspx?nodeid=31733&contentlan=37&culture=uk-UA


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

Організатор: Інститут економічних досліджень та політичних  

                      консультацій у співпраці з «Європейською правдою»  

Адресат:  неприбуткові організації громадянського суспільства  

 

Тематика: зростання залучення організацій громадянського суспільства 

до процесів моніторингу та публічного діалогу з органами влади щодо 

секторальних реформ у відповідності до виконання Угоди про асоціацію 

в таких секторах як правова, конституційна, судова та виборча реформи, 

фінансування політичних партій, реформа державного управління, 

охорона здоров’я, охорона довкілля, енергетика, транспорт, земельна 

реформа, технічні бар’єри в торгівлі та спрощення торгівлі, контроль 

безпеки продуктів харчування  

 

Терміни: 09.04.2018 

Детальніше про умови: https://www.gurt.org.ua/news/grants/42805/  

КОНКУРС ГРАНТІВ «ГРОМАДСЬКІСТЬ ЗА ПРОЄВРОПЕЙСЬКІ 

ЗМІНИ В УКРАЇНІ» 

https://www.gurt.org.ua/news/grants/42805/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

ГРАНТИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ФОНДУ МОЛОДІЖНИХ ІНІЦІАТИВ 

Організатор: Європейський фонд молодіжних ініціатив  

 

Адресат:  молодіжні організації 

 

Тематика: проекти, пов'язані з підтримкою біженців  

 

Терміни: 04.03.2018  

 

Детальніше про умови:  https://www.gurt.org.ua/news/grants/42988/  

https://www.gurt.org.ua/news/grants/42988/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

КОНКУРС ІСТОРИЧНОГО ОПОВІДАННЯ «PROМИНУЛЕ» 

Організатор: ЛітАкцент, видавництво «Темпора»  

 

Адресат:  взяти участь у конкурсі може будь-хто, незалежно від віку,  

                 громадянства та наявності чи відсутності попередніх  

                 публікацій  

 

Тематика: українські визвольні змагання 1917-1921 рр.  

 

Терміни:  до 15.04.2018  

 

Детальніше про умови:  https://www.gurt.org.ua/news/competitions/42861/  

https://www.gurt.org.ua/news/competitions/42861/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС ЕСЕ «МОЯ МАЙБУТНЯ 

ПРОФЕСІЯ: ПЛАНУВАННЯ І РОЗВИТОК» 

Організатор: Центр «Розвиток корпоративної соціальної 

відповідальності» та Career Hub  

 

Адресат: учні 10-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України 

 

Тематика: eсе повинно розкривати: 

персональні плани та очікування щодо обраної професії; 

бачення свого майбутнього розвитку в професії та 

перспективи самореалізації; 

плани зробити внесок своєю працею у розвиток країни 

 

Терміни: 25.02.2018  

 

Детальніше про умови:  https://www.gurt.org.ua/news/competitions/42946/  

https://www.gurt.org.ua/news/competitions/42946/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

НАГОРОДА WORLD OF CHILDREN AWARDS 2018 ДЛЯ 

ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО ПОКРАЩУЮТЬ ЖИТТЯ ДІТЕЙ 

Організатор: World of Children (USA) 

 

Адресат:   недержавні неприбуткові організації з усього світу, що  

                  змінюють життя дітей на краще  

  

Тематика: премія відзначає найкращі організації, що займаються  

                  підтримкою та розвитком культурних, освітніх проектів,  

                  спрямованих на дітей, охороною  здоров’я і подібними   

                  сферами  

 

Терміни:  31.03.2018  

 

Детальніше про умови:  https://www.gurt.org.ua/news/grants/42841/  

https://www.gurt.org.ua/news/grants/42841/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

HORIZON 2020 

Організатор: Європейський  Союз  

 

Адресат: українські науковці, малі і середні підприємства, 

промислові підприємства  

 

Тематика: «Нанотехнології», «Сучасні матеріали», «Біотехнології та 

сучасне виробництво і переробка»  

 

Терміни: 22.08.2018  

 

Детальніше про умови:  https://www.facebook.com/NASofUkraine/?hc_ref=ARRJ-

9QrS2k_L2LxLWMUVd-r0xBefRcOomODy9M6QtWDjjj8heIRXHDr8V03-5wFb90&fref=nf  

https://www.facebook.com/NASofUkraine/?hc_ref=ARRJ-9QrS2k_L2LxLWMUVd-r0xBefRcOomODy9M6QtWDjjj8heIRXHDr8V03-5wFb90&fref=nf
https://www.facebook.com/NASofUkraine/?hc_ref=ARRJ-9QrS2k_L2LxLWMUVd-r0xBefRcOomODy9M6QtWDjjj8heIRXHDr8V03-5wFb90&fref=nf
https://www.facebook.com/NASofUkraine/?hc_ref=ARRJ-9QrS2k_L2LxLWMUVd-r0xBefRcOomODy9M6QtWDjjj8heIRXHDr8V03-5wFb90&fref=nf
https://www.facebook.com/NASofUkraine/?hc_ref=ARRJ-9QrS2k_L2LxLWMUVd-r0xBefRcOomODy9M6QtWDjjj8heIRXHDr8V03-5wFb90&fref=nf
https://www.facebook.com/NASofUkraine/?hc_ref=ARRJ-9QrS2k_L2LxLWMUVd-r0xBefRcOomODy9M6QtWDjjj8heIRXHDr8V03-5wFb90&fref=nf
https://www.facebook.com/NASofUkraine/?hc_ref=ARRJ-9QrS2k_L2LxLWMUVd-r0xBefRcOomODy9M6QtWDjjj8heIRXHDr8V03-5wFb90&fref=nf
https://www.facebook.com/NASofUkraine/?hc_ref=ARRJ-9QrS2k_L2LxLWMUVd-r0xBefRcOomODy9M6QtWDjjj8heIRXHDr8V03-5wFb90&fref=nf


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

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


КОНКУРС ПРОЕКТІВ ―КРЕАТИВНЕ МІСТО – 2018‖ 

Адресат:  неурядові громадські організації та незареєстровані 

громадські ініціативи задля розвитку Чернігова 

 

Тематика: якщо ви маєте гарну ідею і знаєте, як зробити Чернігів 

найкрасивішим, комфортним і унікальним містом, або маєте 

цікавий проект, але для його реалізації не достатньо коштів – то 

пропонуйте свої ідеї проекту «Креативне місто-2018» 

 

Терміни:  до 18.03.2018  

 

Детальніше про умови: http://panorama.cn.ua/content/startuie-konkurs-proektiv-

kreativne-m/   

Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

http://panorama.cn.ua/content/startuie-konkurs-proektiv-kreativne-m/
http://panorama.cn.ua/content/startuie-konkurs-proektiv-kreativne-m/
http://panorama.cn.ua/content/startuie-konkurs-proektiv-kreativne-m/
http://panorama.cn.ua/content/startuie-konkurs-proektiv-kreativne-m/
http://panorama.cn.ua/content/startuie-konkurs-proektiv-kreativne-m/
http://panorama.cn.ua/content/startuie-konkurs-proektiv-kreativne-m/
http://panorama.cn.ua/content/startuie-konkurs-proektiv-kreativne-m/
http://panorama.cn.ua/content/startuie-konkurs-proektiv-kreativne-m/
http://panorama.cn.ua/content/startuie-konkurs-proektiv-kreativne-m/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

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/
http://diem.studway.com.ua/d/mizhnarodniy-fotokonkurs-vid-sony/
http://diem.studway.com.ua/d/mizhnarodniy-fotokonkurs-vid-sony/
http://diem.studway.com.ua/d/mizhnarodniy-fotokonkurs-vid-sony/
http://diem.studway.com.ua/d/mizhnarodniy-fotokonkurs-vid-sony/
http://diem.studway.com.ua/d/mizhnarodniy-fotokonkurs-vid-sony/
http://diem.studway.com.ua/d/mizhnarodniy-fotokonkurs-vid-sony/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

МІЖНАРОДНИЙ ФОТОКОНКУРС  

Olympus Global Open Photo Contest 

Організатор: Організатор – компанія Olympus 

 

Адресат: брати участь можуть всі, у кого є фотоапарат  

 

Тематика: Місця, які надихають. 

                  Мистецтво.  

                  Сила життя.  

                  Світло.  

                  Історії.  

                  Тісні зв'язки.  

 

Терміни:   26.02.2018  

 

Детальніше про умови: http://grantist.com/contest/mezhdunarodnyj-fotokonkurs-

olympus-global-open-photo-contest/   та  https://gopc.olympus-global.com/2017/  

http://grantist.com/contest/mezhdunarodnyj-fotokonkurs-olympus-global-open-photo-contest/
http://grantist.com/contest/mezhdunarodnyj-fotokonkurs-olympus-global-open-photo-contest/
http://grantist.com/contest/mezhdunarodnyj-fotokonkurs-olympus-global-open-photo-contest/
http://grantist.com/contest/mezhdunarodnyj-fotokonkurs-olympus-global-open-photo-contest/
http://grantist.com/contest/mezhdunarodnyj-fotokonkurs-olympus-global-open-photo-contest/
http://grantist.com/contest/mezhdunarodnyj-fotokonkurs-olympus-global-open-photo-contest/
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http://grantist.com/contest/mezhdunarodnyj-fotokonkurs-olympus-global-open-photo-contest/
http://grantist.com/contest/mezhdunarodnyj-fotokonkurs-olympus-global-open-photo-contest/
http://grantist.com/contest/mezhdunarodnyj-fotokonkurs-olympus-global-open-photo-contest/
http://grantist.com/contest/mezhdunarodnyj-fotokonkurs-olympus-global-open-photo-contest/
https://gopc.olympus-global.com/2017/
https://gopc.olympus-global.com/2017/
https://gopc.olympus-global.com/2017/


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 культури 

ГРАНТИ НА РОЗВИТОК КУЛЬТУРНОГО СЕКТОРУ  

ВІД ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ 

Організатор: Європейська комісія  

 

Адресат:  державні або приватні організації    

 

Тематика: Види діяльності, які підпадають під цей конкурс                  

                  пропозицій: 

                  конференції, семінари, навчальні візити, зустрічі 

                  програми обміну, навчання однолітків, 

                  підготовка кадрів, розробка веб-сторінки,  

                  комунікаційні заходи, дії, спрямовані на  

                  обмін досвідом, посібники, звіти 

 

Терміни: 05.02.2018  

 

Детальніше про умови:  https://gurt.org.ua/news/grants/42000/  та  

https://ec.europa.eu/culture/calls/2017-s23_en   

https://gurt.org.ua/news/grants/42000/
https://ec.europa.eu/culture/calls/2017-s23_en
https://ec.europa.eu/culture/calls/2017-s23_en
https://ec.europa.eu/culture/calls/2017-s23_en


Грантові програми у сфері культури 

ПРОГРАМА CULTURE BRIDGES   

Організатор: ЄС 

 

Адресат:    українські фахівці у сфері культури  

 

Тематика:   конкурс пропонує фінансування для проектів 

міжнародної мобільності, а також для проектів 

національного та міжнародного співробітництва  

 

 

Детальніше про умови:  http://www.britishcouncil.org.ua/culture-bridges    та  

http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/ukaine_culture_bridges_2017_call_ukr_fin

al.pdf  

http://www.britishcouncil.org.ua/culture-bridges
http://www.britishcouncil.org.ua/culture-bridges
http://www.britishcouncil.org.ua/culture-bridges
http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/ukaine_culture_bridges_2017_call_ukr_final.pdf
http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/ukaine_culture_bridges_2017_call_ukr_final.pdf
http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/ukaine_culture_bridges_2017_call_ukr_final.pdf


Грантові програми у сфері освіти 

МАЛІ ГРАНТИ У СФЕРІ ОСВІТИ ТА КУЛЬТУРИ  

Організатор: Посольство США в Україні  

 

Адресат: неприбуткові, неурядові організації та фізичні особи 

 

Тематика: в освітній сфері гранти можна отримати на лекції та 

круглі столи з питань навчальних планів та адміністрування за 

участю американських фахівців, проекти, що підтримують 

впровадження освітніх реформ в Україні. 

Перевагу надаватимуть проектам, зосередженим на вивченні 

англійської мови або на американських студіях, що поєднують 

українську й американську культури 

 

Терміни: прийом заявок розпочнеться 15 квітня та закінчиться  

15 червня 2018 року 

 

Детальніше про умови: http://studway.com.ua/posolstvo-ssha-2/  

http://studway.com.ua/posolstvo-ssha-2/
http://studway.com.ua/posolstvo-ssha-2/
http://studway.com.ua/posolstvo-ssha-2/
http://studway.com.ua/posolstvo-ssha-2/
http://studway.com.ua/posolstvo-ssha-2/


Грантові програми у сфері освіти 

КОНКУРС ПРОЕКТІВ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ  

«МОЯ ШКОЛА МАЙБУТНЬОГО» 

Організатор: Міністерство освіти і науки України  

 

Адресат: вчителі  

 

Тематика: для участі у конкурсі необхідно створити проект спільно з 

учнями вашої школи (класу, групи з певної дисципліни або учнями з 

різних класів) та подати ваше напрацювання — проектну 

документацію німецькою мовою.  

Тема проекту має бути пов’язаною із впровадженням у навчання 

цифрових технологій; із впливом на навчання освітнього середовища; 

з позитивними змінами в українській школі після впровадження 

освітньої реформи.  

 

Терміни: 31.03.2018 

 

Детальніше про умови: https://www.gurt.org.ua/news/competitions/43150/  та  

https://www.goethe.de/ins/ua/uk/m/spr/unt/ver/nus.html#accordion_toggle21133020  

https://www.gurt.org.ua/news/competitions/43150/
https://www.goethe.de/ins/ua/uk/m/spr/unt/ver/nus.html


Грантові програми у сфері охорони 

навколишнього природного середовища  

ГРАНТ ВІД ФУНДАЦІЇ ВАН ТІЄВЕНЕНА НА РОЗВИТОК 

ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЕКТІВ 

Організатор: Фундація Ван Тієвенена  

 

Адресат: громадські неприбуткові організації  

 

Тематика: фундація підтримує практично-орієнтовані проекти, 

спрямовані на підтримку біологічного розмаїття та збереження 

екосистеми  

 

Терміни: 14.02.2018 

 

Детальніше про умови: https://www.gurt.org.ua/news/grants/42752/  та   

http://www.vantienhovenfoundation.com/applicationform.php?nav=141  

https://www.gurt.org.ua/news/grants/42752/
http://www.vantienhovenfoundation.com/applicationform.php?nav=141


Грантові програми у сфері освіти, стажування 

ГРАНТИ НА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАУКОВІ ПОДОРОЖІ 

Організатор: Shevchenko Scientific Society, США  

 

Адресат:  аспіранти, претенденти у кандидатські програми  

 

Тематика: науково-дослідні гранти, гранти на участь у 

конференціях та гранти на дисертаційні дослідження 

 

Терміни: 01.03.2018  

 

Детальніше про умови: https://biggggidea.com/opportunities/granti-na-

doslidzhennya-ta-naukovi-podorozhi-vid-shevchenko-scientific-society-ssha/  

https://biggggidea.com/opportunities/granti-na-doslidzhennya-ta-naukovi-podorozhi-vid-shevchenko-scientific-society-ssha/
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Грантові програми у сфері освіти, стажування 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ НОВИХ ЛІДЕРІВ УКРАЇНИ 

ВІД СТЕНФОРДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

Організатор: Стенфордський  Університет 

 

Адресат:   українські політичні діячі, юристи, соціальні підприємці, 

бізнесмени, а також лідери громадських організацій  

                 

Терміни: 12.03.2018  

 

Детальніше про умови: https://www.gurt.org.ua/news/grants/42854/  

https://www.gurt.org.ua/news/grants/42854/


Грантові програми у сфері освіти, стажування 

ПРОГРАМА «ГРАНТИ ДЛЯ УЧАСНИКІВ ПРОГРАМ ОБМІНІВ» 2018  

Організатор: Посольство США в Києві  

 

Адресат:   українські учасники програм обмінів (фізичні особи) або 

українські організації, що мають статус недержавних і 

неприбуткових  

 

Терміни:   20.02.2018  

 

Детальніше про умови: https://ua.usembassy.gov/wp 

content/uploads/sites/151/al_grants2018ukr.pdf  

https://ua.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/151/al_grants2018ukr.pdf
https://ua.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/151/al_grants2018ukr.pdf
https://ua.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/151/al_grants2018ukr.pdf


Грантові програми у сфері освіти, стажування 

СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ ЛІДЕРІВ В УНІВЕРСИТЕТІ  

GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY 

Організатор: George Washington University  

 

Адресат:   студенти магістратури та аспірантури університету, які 

мають намір після закінчення навчання повернутися на 

батьківщину і там застосовувати на практиці знання та 

навички, набуті в університеті George Washington 

University  

 

Терміни:  05.02.2018  

 

Детальніше про умови: https://www.gurt.org.ua/news/grants/41707/   та 

https://www2.gwu.edu/~fellows/fellowships/applications/Online%20Fellowship%

20Application%20Instructions.pdf  

https://www.gurt.org.ua/news/grants/41707/
https://www2.gwu.edu/~fellows/fellowships/applications/Online Fellowship Application Instructions.pdf
https://www2.gwu.edu/~fellows/fellowships/applications/Online Fellowship Application Instructions.pdf


Грантові програми у сфері освіти, стажування 

СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА BREAKTHROUGH 

GENERATION FELLOWSHIP (США) 

Організатор: міжнародний дослідницький центр Breakthrough Institute  

 

Адресат: студенти останніх курсів бакалавріату, магістри, випускники, 

                а також аспіранти всіх країн світу  

 

Тематика: Учасники програми будуть проводити дослідження в одній 

або трьох основних сферах: 

1. Енергетика 

2. Охорона навколишнього середовища 

                  3. Сільське господарство 

 

Терміни: 13.02.2018  

 

Детальніше про умови: https://www.gurt.org.ua/news/grants/42885/  

https://www.gurt.org.ua/news/grants/42885/


Грантові програми у сфері освіти, стажування 

ГРАНТОВЕ СТАЖУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ  

ПІДПРИЄМЦІВ В НІМЕЧЧИНІ 

Організатор: GIZ   

 

Адресат: підприємці     

 

Тематика: гранти, тендери, програми бізнес-стажування, проекти 

пільгового кредитування, програми залучення експертів тощо 

 

Детальніше про умови: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeP1IpAoqMvlr66cXY3afFOh5yJkx68KYECsEtr2

9xuG_ZLw/viewform  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeP1IpAoqMvlr66cXY3afFOh5yJkx68KYECsEtr29xuG_ZLw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeP1IpAoqMvlr66cXY3afFOh5yJkx68KYECsEtr29xuG_ZLw/viewform


Грантові програми у сфері освіти, стажування 

Стипендіальна програма ім. Лейна Кіркланда 

Організатор: Польсько-Американський Фонд Свободи  

Адресат:   

- державні службовці, працівники центральних та місцевих органів влади; 

- юристи, підприємці, менеджери бізнесу; 

- представники культури, освіти, охорони навколишнього середовища, 

  охорони здоров'я; 

- керівники неурядових організацій; журналісти 

Тематика:  

- економіка та менеджмент 

- адміністрація / менеджмент (наприклад, бізнес, неурядові організації, 

культура, охорона навколишнього середовища та охорона здоров'я, освіта) 

- державне управління (адміністрація центральної та місцевої влади) 

- соціальні науки (соціальна психологія, соціологія) 

- політологія та міжнародні відносини 

- гуманітарна допомога 

 

Терміни: 01.03.2018  

Детальніше про умови:  https://gurt.org.ua/news/trainings/42697/  

https://gurt.org.ua/news/trainings/42697/


Грантові програми у сфері освіти, стажування 

СТИПЕНДІЙНИЙ ПРОЕКТ SCHOLARSHIP IN SLOVAKIA 

ОГОЛОШУЄ НАБІР НА 2018 РІК 

 

Адресат:  українські студенти  

 

Тематика: отримання стипендії, яка покриває у повному розмірі 

оплату за навчання в найбільших університетах Словаччини  

 

Терміни: 15.04.2018  

 

Детальніше про умови:  https://www.gurt.org.ua/news/grants/43130/ та  

https://scholarshipinslovakia.com/information/progression/  

https://www.gurt.org.ua/news/grants/43130/
https://scholarshipinslovakia.com/information/progression/


Грантові програми у сфері освіти, стажування 

СТИПЕНДІЇ «ЗМІНЮЄМОСЬ РАЗОМ» ДЛЯ НАВЧАННЯ 

У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 

Організатор: Університет Шеффілд Халлам (Sheffield Hallam University)  

 

Адресат:  студенти з усього світу  

 

Тематика: отримання стипендії для навчання на бакалаврських та 

магістерських програмах.  

Спеціальності: міжнародні заходи та менеджмент конференцій, 

викладання англійської мови як іноземної, архітектура, дизайн, харчова 

промисловість, фізіотерапія, бізнес-менеджмент спорту, MBA.  

 

Терміни: 31.05.2018  

 

Детальніше про умови:  https://www.gurt.org.ua/news/grants/42350/  та  

https://www.shu.ac.uk/international/fees-scholarships-and-discounts/scholarships-discounts-and-

bursaries  

https://www.gurt.org.ua/news/grants/42350/
https://www.shu.ac.uk/international/fees-scholarships-and-discounts/scholarships-discounts-and-bursaries
https://www.shu.ac.uk/international/fees-scholarships-and-discounts/scholarships-discounts-and-bursaries
https://www.shu.ac.uk/international/fees-scholarships-and-discounts/scholarships-discounts-and-bursaries
https://www.shu.ac.uk/international/fees-scholarships-and-discounts/scholarships-discounts-and-bursaries
https://www.shu.ac.uk/international/fees-scholarships-and-discounts/scholarships-discounts-and-bursaries
https://www.shu.ac.uk/international/fees-scholarships-and-discounts/scholarships-discounts-and-bursaries
https://www.shu.ac.uk/international/fees-scholarships-and-discounts/scholarships-discounts-and-bursaries
https://www.shu.ac.uk/international/fees-scholarships-and-discounts/scholarships-discounts-and-bursaries
https://www.shu.ac.uk/international/fees-scholarships-and-discounts/scholarships-discounts-and-bursaries
https://www.shu.ac.uk/international/fees-scholarships-and-discounts/scholarships-discounts-and-bursaries
https://www.shu.ac.uk/international/fees-scholarships-and-discounts/scholarships-discounts-and-bursaries
https://www.shu.ac.uk/international/fees-scholarships-and-discounts/scholarships-discounts-and-bursaries
https://www.shu.ac.uk/international/fees-scholarships-and-discounts/scholarships-discounts-and-bursaries


Грантові програми у сфері освіти, стажування 

ГРАНТ-СТИПЕНДІЯ НА ВИВЧЕННЯ  

МІЖРЕЛІГІЙНОГО ДІАЛОГУ В ІТАЛІЇ 

Організатор: Центр міжрелігійного діалогу ім. Івана Павла ІІ та   

                      Фундація Расела Бері  

 

Адресат: священники 

 

Тематика:  створення мостів між християнськими, єврейськими та  

                   іншими релігійними традиціями  

 

Терміни: 20.04.2018  

 

Детальніше про умови: https://www.gurt.org.ua/news/grants/42868/  

https://www.gurt.org.ua/news/grants/42868/


Грантові програми у сфері освіти, стажування 

ГРАНТИ НА ПРОВЕДЕННЯ АДВОКАЦІЙНИХ КАМПАНІЙ ІЗ ЗАХИСТУ 

ПРАВ ЛЮДИНИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

Організатор: Counterpart International  

 

Адресат:      всі бажаючі   

 

Тематика:    проведення адвокаційних кампаній, спрямованих  

на захист основних прав людини в мережі Інтернет  

 

Терміни:    25.02.2018  

 

Детальніше про умови: http://gurt.org.ua/news/grants/39499/bull/   



Тренінги 

КУРС НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ 2018  

Організатор: Конгрес національних громад України 

Адресат:       усі бажаючі 

Тематика:    тренінговий курс з актуальних тем протягом трьох сесій: 

Вікова психологія 

Неформальна робота у дитячому колективі 

Організація командної роботи 

Етапи розвитку дитячого колективу (робота з кризами) 

Вирішення складних кейсів у роботі з дітьми, адаптація дітей після 

посттравматичного стресу 

Психологія саморегуляції, «стресостійкість» 

Розвиток власних ресурсів та мотивації 

Інтерактивні методики (ігротехніка, робота з відео) 

Критичне мислення. Концентрація та мотивація 

Робота зі стереотипами 

Гендерна тематика 

Протидія дискримінації  

 

Терміни:    до 16.02.2018  

Детальніше про умови: https://www.gurt.org.ua/news/trainings/43161/  

https://www.gurt.org.ua/news/trainings/43161/


Тренінги 

НАВЧАЛЬНА ТРЕНІНГОВА ПРОГРАМА «LEADERSHIP 

EDUCATION AND DEVELOPMENT» (ЛОНДОН) 

Організатор: Leadership Education and Development 

 

Адресат:   українські студенти та нещодавні випускники  

 

Тематика:  підтримка активних громадян, які впроваджуватимуть зміни у 

країні, реалізуючи соціальні ініціативи чи працюючи на державній службі 

  

Терміни:    25.02.2018  

 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/trainings/42825/  та http://lead.com.ua/  

https://gurt.org.ua/news/trainings/42825/
http://lead.com.ua/


Тренінги 

ЛІТНЯ ШКОЛА «TRANSPARENCY INTERNATIONAL SCHOOL  

ON INTEGRITY » (ВІЛЬНЮС) 

Організатор: Міжнародна школа прозорості (TISI)  

 

Адресат:   старшокласники, випускники і молоді фахівці у віці до 35 років 

 

Тематика:  заняття від провідних фахівців по боротьбі з корупцією 

 

Терміни:    01.05.2018  

 

Детальніше про умови: https://www.gurt.org.ua/news/trainings/43121/  та  

http://transparencyschool.org/apply/  

https://www.gurt.org.ua/news/trainings/43121/
http://transparencyschool.org/apply/


Тренінги 

ТРЕНІНГ «ЗАХИСТ ПРАВ БІЖЕНЦІВ ТА ШУКАЧІВ  

ПРИТУЛКУ В УКРАЇНІ» (ЧЕРНІГІВ) 

Організатор: Чернігівський громадський комітет захисту прав людини 

 

Адресат: громадські активісти та юристи, що працюють або планують 

працювати з біженцями та шукачами притулку 

 

Тематика:  розглядатимуться питання міжнародних та національних 

стандартів захисту прав біженців та шукачів притулку, нормативно-

правова база та судова практика, основні проблеми у реалізації прав 

мігрантів з неврегульованим статусом, адвокаційна робота 

правозахисників в роботі з шукачами притулку, тощо  

 

Терміни:    реєстрація триває до 05.02.2018. Тренінг 16-17.02.2017 

 

Детальніше про умови: https://www.gurt.org.ua/news/trainings/43083/  та  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3MMXUiHr0s6CvVaRLuFFmLZuuNPm2_juGNDRuiY

M9PXZndw/viewform  

https://www.gurt.org.ua/news/trainings/43083/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3MMXUiHr0s6CvVaRLuFFmLZuuNPm2_juGNDRuiYM9PXZndw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3MMXUiHr0s6CvVaRLuFFmLZuuNPm2_juGNDRuiYM9PXZndw/viewform


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 «МОНСАНТО» 

Організатор: компанія «Монсанто» 

 

Адресат:       громадські організації   

 

Тематика:    - надання базової освітньої підтримки, спрямованої на 

покращення освіти в сільських громадах; 

                     - забезпечення критичних потреб громад за рахунок 

розвитку продовольчої безпеки, санітарії, доступу до 

чистої води, громадської безпеки 

 

Терміни:      1 січня - 28 лютого  

1 липня - 31 серпня   

 

Детальніше про умови: www.monsantofund.org/grants/international  та 

http://www.monsantoglobal.com/global/ua/whoweare/Pages/our-locations.aspx  

http://www.monsantofund.org/grants/international
http://www.monsantoglobal.com/global/ua/whoweare/Pages/our-locations.aspx
http://www.monsantoglobal.com/global/ua/whoweare/Pages/our-locations.aspx
http://www.monsantoglobal.com/global/ua/whoweare/Pages/our-locations.aspx


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 

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/  

 

http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://www.economie.gouv.fr/


Постійнодіючі грантові програми 

КОНКУРС ЗАЯВОК В 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 

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

До 08.03.2018 є можливість прийняти участь у програмі European Strategic Cluster Partnerships 

for Smart Specialisation Investments (https://ec.europa.eu/easme/en/cos-clustpartn-2017-3-02-

european-strategic-cluster-partnerships-smart-specialisation-investments) 

  



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


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 

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 - 2016 

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, ЛГБТ, 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.dzentrum.com.ua  

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

