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Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

ТРЕТІЙ КОНКУРС МАЛИХ ГРАНТІВ DREAMACTIONS 3.0. 

Організатор: CANactions разом з Western NIS Enterprise Fund 

 

Адресат:   об'єднані територіальні громади  

 

Тематика: підтримки громад на шляху реформації в рамках реформи  

                 децентралізації 

 

Терміни:  31.05.2019 

 

Детальніше про умови: http://dreamactions.info/?fbclid=IwAR1vwzGjS8Ry5qZQSe9c-

tgJcJGdEwRTy4dowGt1mHwboGdOzqIu6_QFBi0  

http://dreamactions.info/?fbclid=IwAR1vwzGjS8Ry5qZQSe9c-tgJcJGdEwRTy4dowGt1mHwboGdOzqIu6_QFBi0
http://dreamactions.info/?fbclid=IwAR1vwzGjS8Ry5qZQSe9c-tgJcJGdEwRTy4dowGt1mHwboGdOzqIu6_QFBi0
http://dreamactions.info/?fbclid=IwAR1vwzGjS8Ry5qZQSe9c-tgJcJGdEwRTy4dowGt1mHwboGdOzqIu6_QFBi0
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ЧЕТВЕРТИЙ РАУНД ВІДБОРУ УЧАСНИКІВ ФАЗИ ВПРОВАДЖЕННЯ 

НАПРЯМУ З ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ 

ПОСЛУГ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ПРОГРАМИ «U-LEAD З ЄВРОПОЮ» 

Організатор: ЄС  

 

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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РОЗРОБКА ГЕОПОРТАЛУ ДЛЯ ОБ'ЄДНАНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

Організатор: Компанія SoftPro  

 

Адресат: об’єднані територіальні громади 

 

Тематика: переможець конкурсу безкоштовно отримає: 

- підсистему ―Геопортал ОТГ‖ програмного комплексу GIS SOFTPRO 

- 2 робочих місця для ведення бази геоданих  

- веб-сайт з геопорталом активів ОТГ 

- хостинг на 2 роки на серверах SOFTPRO 

- послуги з обробки наборів геопросторових даних 

- послуги налаштування  

- послуги з навчання  

  

Терміни:  01.06.2019 

 

Детальніше про умови: https://softpro.ua/ua/konkurs-dlja-obednanih-teritorialnih-gromad  

https://softpro.ua/ua/konkurs-dlja-obednanih-teritorialnih-gromad
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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  

http://agroportal.ua/ua/publishing/konkurs/startuet-iv-vseukrainskii-konkurs-neveroyatnye-sela-ukrainy-2019/?fbclid=IwAR1LctskF0MDO5kXBdSn67tZIe7PKH5nUeN70GN6xha9vAKD8jmyEP2OSaw
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http://agroportal.ua/ua/publishing/konkurs/startuet-iv-vseukrainskii-konkurs-neveroyatnye-sela-ukrainy-2019/?fbclid=IwAR1LctskF0MDO5kXBdSn67tZIe7PKH5nUeN70GN6xha9vAKD8jmyEP2OSaw
http://agroportal.ua/ua/publishing/konkurs/startuet-iv-vseukrainskii-konkurs-neveroyatnye-sela-ukrainy-2019/?fbclid=IwAR1LctskF0MDO5kXBdSn67tZIe7PKH5nUeN70GN6xha9vAKD8jmyEP2OSaw
http://agroportal.ua/ua/publishing/konkurs/startuet-iv-vseukrainskii-konkurs-neveroyatnye-sela-ukrainy-2019/?fbclid=IwAR1LctskF0MDO5kXBdSn67tZIe7PKH5nUeN70GN6xha9vAKD8jmyEP2OSaw
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http://agroportal.ua/ua/publishing/konkurs/startuet-iv-vseukrainskii-konkurs-neveroyatnye-sela-ukrainy-2019/?fbclid=IwAR1LctskF0MDO5kXBdSn67tZIe7PKH5nUeN70GN6xha9vAKD8jmyEP2OSaw
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http://agroportal.ua/ua/publishing/konkurs/startuet-iv-vseukrainskii-konkurs-neveroyatnye-sela-ukrainy-2019/?fbclid=IwAR1LctskF0MDO5kXBdSn67tZIe7PKH5nUeN70GN6xha9vAKD8jmyEP2OSaw
http://agroportal.ua/ua/publishing/konkurs/startuet-iv-vseukrainskii-konkurs-neveroyatnye-sela-ukrainy-2019/?fbclid=IwAR1LctskF0MDO5kXBdSn67tZIe7PKH5nUeN70GN6xha9vAKD8jmyEP2OSaw
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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/
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КОНКУРС МІКРОГРАНТІВ ДЛЯ ГРОМАД 

Організатор: благодійний фонд «Карітас-Київ»  

 

Адресат:  громадські організації, громади та ініціативні групи,  

                 місцезнаходження та діяльність яких провадиться на території  

                 Київської, Вінницької, Чернігівської, Житомирської,Черкаської 

                 області та м. Київ 

 

Тематика: підтримка громад, які постраждали внаслідок конфлікту в  

                  Україні  задля  нарощення їх потенціалу у сфері  

                  подолання труднощів та самозахисту, подолання наслідків  

                  конфлікту та покращення якості життя людей в громаді 

 

Терміни:   19.05.2019 

 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/grants/52442/ 

https://gurt.org.ua/news/grants/52442/
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КОНКУРС ГРАНТІВ «МЕДІАГРАМОТНІСТЬ ТА СТІЙКІСТЬ 

ДО ДЕЗІНФОРМАЦІЇ» 

Організатор: міжнародна неурядова організація Internews за підтримки 

Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)  

 

Адресат:  офіційно зареєстровані в Україні медійні організації, неурядові  

                 організації, громадські об’єднання, компанії та медіа 

 

Тематика: у конкурсі підтримуватимуться проекти, котрі сприятимуть   

                  зростанню суспільного попиту на якісну інформацію, зокрема 

                  оптимізацію заходів у сфері медіаграмотності 

 

Терміни:    17.05.2019 до 18:00 год. 

 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/grants/52463/  

 

https://gurt.org.ua/news/grants/52463/
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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/
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ГРАНТОВА ПРОГРАМА ДЛЯ ВПО ТА ПРЕДСТАВНИКІВ 

УРАЗЛИВИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ 

(ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ) 

Організатор: Представництво Міжнародної організації з міграції в Україні 

 

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

                 областей, а також Криму, що проживають у Чернігівській  

                 області, та місцеві мешканці віком від 18 до 60 років 

  

Тематика: підтримка самозайнятості та мікропідприємництва внутрішньо 

                  переміщених осіб (ВПО) та місцевих мешканців, зокрема  

                  колишніх учасників бойових дій та осіб, які належать до  

                  уразливих категорій населення 

 

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

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

zmicnennya-ekonomichnogo-potencialu-shcho-finansuyetsya  

https://www.gurt.org.ua/news/grants/44695/
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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  

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


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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ГРАНТИ НА ПІДВИЩЕННЯ СПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО 

НАДАЮТЬ ПІДТРИМКУ В РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

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

                      «Конкурентоспроможна економіка України»  

 

Адресат: аналітичні центри, бізнес-асоціації та інші неурядові організації,  

                що здійснюють діяльність з підтримки розвитку підприємництва 

 

Тематика: можливість отримати гранти для підтримки розвитку  

                  підприємництва         

 

Терміни:    14.05.2019 

 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/grants/52511/  

Грантові програми у сфері економіки та підприємництва  

https://gurt.org.ua/news/grants/52511/


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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ГРАНТ НА СТВОРЕННЯ ПОСІБНИКА ТА ІНТЕРАКТИВНОЇ ПЛАТФОРМИ 

ДЛЯ  МСП З ПИТАНЬ ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕВІРОК 

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

                      «Конкурентоспроможна економіка України»  

 

Адресат: українські аналітичні центри, бізнес-асоціації, неурядові організації  

                 

Тематика: створення посібника та інтерактивного інстурменту (платформи) 

                 для малих i середніх підприємств з питань проходження 

                 перевірок контролюючими органами, а також супровідних коротких 

                 відеороликів та інших презенетаційних матеріалів для  

                 ознайомлення бенефіціарів з особливостями проведення заходів 

                 державного нагляду (контролю)        

 

Терміни:    31.05.2019 

 

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

ekonomika-ukrajiny-hrant-na-stvorennya-posibnyka-ta-interaktyvnoji-platformy-dlya-msp-z-pytan-

prohodzhennya-perevirok   

Грантові програми у сфері економіки та підприємництва  

https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-usaid-konkurentospromozhna-ekonomika-ukrajiny-hrant-na-stvorennya-posibnyka-ta-interaktyvnoji-platformy-dlya-msp-z-pytan-prohodzhennya-perevirok
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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  

 

КОНКУРСНИЙ ВІДБІР ПРОЕКТІВ  

НА ОТРИМАННЯ ДЕРЖАВНИХ ГРАНТІВ 

 

Організатор: Фонд підтримки винаходів Міністерства економічного  

                      розвитку і торгівлі України  

 

Адресат:  фізичні особи та суб'єкти господарювання 

 

Тематика: допомога винахідникам реалізувати свої винаходи, розробки,  

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

                  втілення на практиці 

  

Терміни: 30.09.2019 

 

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

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


КОНКУРС  ЕСЕ WORLD TRADE ORGANIZATION  ESSAY AWARD 

Організатор: Світова організація торгівлі  

 

Адресат:   молоді економісти, які мають науковий ступінь (PhD degree)  

                  або завершують його здобуття 

 

Тематика: сприяння здійсненню якісних наукових досліджень з питань  

                  торговельної політики і міжнародного торговельного  

                  співробітництва та зміцнення відносин між СОТ та академічною 

                  спільнотою 

 

Терміни:    31.05.2019 

 

Детальніше про умови: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=7154a797-

1933-4ba2-baf4-

549c50eb2880&title=PovidomlenniaProMozhlivistUchastiUSchorichnomuKonkursi

WtoEssayAward 

 

Грантові програми у сфері науки, інновацій, ІТ-технологій  
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III ЕТАП КОНКУРСУ НА РОЗРОБКУ ПЛАНІВ ДІЙ СТАЛОГО 

ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ТА КЛІМАТУ 

Організатор: громадська організація Фонд «Регіональний центр економічних 

                      досліджень та підтримки бізнесу» 

 

Адресат: органи місцевого самоврядування: міські та селищні ради,  

                об’єднані територіальні громади України з чисельністю населення  

                не більше 100 тис., які приєдналися, або мають бажання  

                приєднатися до Європейської ініціативи – (CovenantofMayors) –  

                ―Угода мерів‖, ініційованої Європейською Комісією від 15.01.2009р. 

 

Тематика: забезпечення реалізації політики сталого енергетичного розвитку  

                  та зменшення викидів парникових газів на території громади не  

                  менше ніж на 30% до 2030 року 

 

Терміни: 04.06.2019 до 16.00 год.  

 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/grants/52349/   

Грантові програми у сфері енергоефективності 

https://gurt.org.ua/news/grants/52349/


Грантові програми у сфері енергоефективності 

ПРОЕКТ «SMART ENERGY»  

Організатор: Агенцією інноваційного, сталого розвитку та 

ресурсоефективності 

 

Адресат:  об`єднані територіальні громади України  

 

Тематика: створення та впровадження відповідних дій, інструментів, знань 

                  та напрацювань, необхідних для створення умов енерго- 

                  ефективності у громадах, у тому числі впровадження системи  

                  енергоменеджменту та енергомоніторингу з  ціллю ефективного 

                  використання та споживання ресурсів та економії бюджетних  

                  коштів при умові підвищення якості послуги, а також створення 

                  та просування інформації для залучення ЕСКО інвестицій 

 

Терміни:  15.05.2019  

 

Детальніше про умови: https://www.prostir.ua/?grants=proekt-smart-energy-bezkoshtovne-

vprovadzhennya-systemy-enerhomenedzhmentu-ta-intelektualnoji-systemy-

enerhomonitorynhu-z-vnesennyam-danyh-do-vseukrajinskoji-systemy  
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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/


КОНКУРС «МАЛІ МІСТА – ВЕЛИКІ ВРАЖЕННЯ» 

Організатор: Міністерство культури України 

 

Адресат: у конкурсі беруть участь подані органами місцевого 

самоврядування, юридичними особами, творчими спілками, 

фізичними особами - підприємцями культурно-мистецькі проекти, що 

мають на меті розвиток культурного простору України на основі 

використання соціально-економічного потенціалу об’єктів культурної 

спадщини та елементів нематеріальної культурної спадщини для 

розвитку, посилення інвестиційної та туристичної привабливості 

населених пунктів із загальною чисельністю населення до 50 тис. осіб 

 

Терміни:  15.05.2019 року до 17.59 год.  

 

Детальніше про умови: https://decentralization.gov.ua/news/10893  

Грантові програми у сфері культури та туризму 

https://decentralization.gov.ua/news/10893


Грантові програми у сфері культури та туризму 

КОНКУРС НА ПРОЕКТ ГУРТОБУС  

(COMMUNITY CULTURE BUS) 

Організатор: Фонд Ізоляція за підтримки Посольства США в Києві  

 

Адресат: недержавні громадські організації; жителі малих міст, сіл та  

                селищ України, що беруть активну участь у культурному та  

                громадському житті свого населеного пункту; органи місцевого  

                самоврядування 

 

Тематика: розвиток сучасного мистецтва, підсилення культурного сектору 

                  в малих містах та населених пунктах України, поширення знань 

                  про культуру, зокрема про досвід американських митців, обмін  

                  знаннями між партнерами проекту та створення партнерської  

                  мережі 

 

Терміни:    30.05.2019  

Детальніше про умови: https://www.prostir.ua/?grants=pryjom-zayavok-na-pryjizd-podorozhuyuchoho-

habu-do-malyh-mist-ta-sil-ukrajiny  
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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/


ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС  

«Я – МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ» 

Організатор: Благодійний фонд «Я – майбутнє України» 

 

Адресат: учні загально-освітніх шкіл І-ІІІ ступенів, вихованці ліцеїв,  

                технікумів, училищ, коледжів України (до 18 років) 

 

Тематика: популяризація читання, реалізація дитячої літературної  

                  творчості, заохочення дітей до створення перших якісних  

                  літературних робіт та спонукання їх до реальних кроків у  

                  літературному майбутньому своєї країни. А також  

                  можливістьопублікувати свої твори в книзі вибраних творів  

                  «Я – майбутнє України. Діти. Книга ІІ» 

 

Терміни:   10.05.2019 

 

Детальніше про умови:  https://litcentr.in.ua/news/2019-05-10-9917  

Грантові програми у сфері культури та туризму 
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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 ФЕНТЕЗІЙНИХ РОМАНІВ  

Організатор: ГО «Український літературний центр»  

 

Адресат:   письменники  

 

Тематика: на конкурс приймається виключно підліткове фентезі, раніше  

                  не опубліковане, розраховане на читацьку аудиторію 12-18  

                  років. Винагорода - друк роману у великому українському  

                  видавництві 

 

Терміни:   01.06.2019 

 

Детальніше про умови:  https://litcentr.in.ua/news/2019-06-01-9464   

Грантові програми у сфері культури та туризму 
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ФОТОКОНКУРС  ПРИРОДООХОРОННИХ  ТЕРИТОРІЙ  

«ВІКІ ЛЮБИТЬ ЗЕМЛЮ»  

Організатор: громадська організація «Вікімедіа Україна»  

 

Адресат:   участь у конкурсі є вільною та відкритою як для професійних 

                  фотографів, так і для любителів 

 

Тематика: створення найповнішої бази фотографій пам’яток природи  

                  для ілюстрування Вікіпедії та інших вікіпроектів 

 

Терміни:   31.05.2019 

 

Детальніше про умови:  https://www.prostir.ua/?grants=fotokonkurs-viki-lyubyt-zemlyu-

zaproshuje-do-uchasti  

Грантові програми у сфері культури та туризму 
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КОНКУРС ЖУРНАЛІСТСЬКИХ МАТЕРІАЛІВ ПРО ТРУДОВУ МІГРАЦІЮ 

Організатор: Аналітичний центр «Європа без бар’єрів» за підтримки  

                      Міжнародного Вишеградського фонду  

 

Адресат:  автори таких матеріалів: аналітика, пояснювальні матеріали  

                 про легальне працевлаштування чи реінтеграцію трудових  

                 мігрантів, інтерв’ю, репортажі, сюжети, висвітлення місцевого 

                 контексту трудової міграції 

 

Тематика: медійне висвітлення проблеми трудової міграції з України  

                  до країн ―Вишеградської четвірки‖: Польщі, Угорщини,  

                  Словаччини, Чехії. Конкурс проводиться у трьох категоріях:  

                  відео або телепрограма, радіопрограма або подкаст, стаття, 

                  опублікована у друкованому або онлайн-виданні. 

 

Терміни:   02.06.2019 

Детальніше про умови:  https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-zhurnalistskyh-materialiv-

pro-trudovu-mihratsiyu   

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


ВІДКРИТИЙ КОНКУРС З ВІДБОРУ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ЩОДО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ 

Організатор: Міжнародна організація РАТН  

 

Адресат: офіційно зареєстрована організація в Україні, яка має досвід роботи в 

галузі проведення досліджень, оцінок, аналізів результатів та підготовки звітів щодо 

надання медичних послуг, пов’язаних з ВІЛ, туберкульозом та вірусним гепатитом 

С, з можливістю організувати проведення оцінки в Одеській, Миколаївській, 

Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Київській, Чернігівській, 

Черкаській та Кіровоградській області, м. Київ та підконтрольній Уряду України 

території Донецької області із залученням достатньої кількості інтерв’юерів 

 

Тематика: можливість проведення оцінки (розробка гіпотез, інструментів 

оцінки, збір інформації та аналіз результатів) щодо надання медичних 

послуг, пов’язаних з ВІЛ, туберкульозом та вірусним гепатитом С 

 

Терміни:  15.05.2019 до 12:00 год. 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/competitions/52568/  

Грантові програми у сфері охорони здоров' я  

https://gurt.org.ua/news/competitions/52568/


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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БЕЗКОШТОВНА ВИЩА ФІНАНСОВА ОСВІТА ДЛЯ  

ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

Організатор: Академія праці, соціальних відносин і туризму  

                     (м.Київ, м.Дніпро)  

 

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

                вищих навчальних закладах та мають сертифікати  

                складання  ЗНО або довідка про звільнення від ЗНО 

 

Тематика: можливість безкоштовно отримати  вищу освіту (заочна /денна 

                 форма навчання) за спеціальністю «Фінанси, банківська справа,  

                 страхування» (є можливість навчатися на інших  спеціальностях  

                 (старт навчання - вересень 2019р.) 

 

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

Грантові програми у сфері освіти, стажування 

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


БРИТАНСЬКА РАДА ВІДКРИВАЄ ПРИЙОМ ЗАЯВОК ВІД 

УНІВЕРСИТЕТІВ НА ГРАНТИ В СФЕРІ КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Організатор: Британська Рада  

 

Адресат: українські університети у партнерстві з вищими навчальними 

                закладами Великої Британії 

 

Тематика: розвиток креативної економіки через навчання та підтримку 

                  студентів, випускників університетів та молодих підприємців.  

                  Програма фокусується на трьох елементах - формування  

                  партнерств між університетами та інституціями сектору  

                  креативних індустрій,  різноманітних навчальних активностях 

                  та подіях з розвитку підприємницьких навичок, онлайн-курсах 

                  англійської для підприємців 

 

Терміни:   12.05.2019 

 

Детальніше про умови:  https://gurt.org.ua/news/grants/52135/  

Грантові програми у сфері освіти, стажування 

https://gurt.org.ua/news/grants/52135/


ОСВІТНЯ ДЕСЯТИДЕННА ПОЇЗДКА В ІЗРАЇЛЬ «ТАГЛИТ» 

Організатор: Єврейський студентський культурний центр «Гілель» 

 

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

 

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

                  Протягом десяти днів екскурсій ви знайомитеся з 

                  країною, це зустрічі зі своїми однолітками з усього світу,  

                  унікальна можливість побачити багатогранне життя сучасного 

                  Ізраїлю. Учасників проекту супроводжують досвідчені  

                  керівники груп та екскурсоводи  

 

Терміни:   протягом року  

 

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

dnevnaya-poezdka-v-izrail-taglit/   

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

СТИПЕНДІЇ ДЛЯ НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ  США 

Організатор: Уряд США, Програма імені Фулбрайта 

 

Адресат:   студенти старших курсів, випускники ВНЗ 

 

Тематика:  можливість навчатися в американських університетах від 

                   одного до двох років на здобуття ступеня магістра 

 

Терміни:    16.05.2019 

 

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

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

Організатор: Освітня агенція StudentLand TM 

 

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

                спортивних досягнень та володіють достатнім рівнем англійської 

 

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

                  навчання, проживання та тренування; можливість отримати   

                  диплом бакалавра чи магістра США за будь-якою  

                  спеціальністю; легально залишитися у США після закінчення   

                  вишу 

 

Терміни:  спортивна стипендіальна програма діє протягом усього року,  

                тому подаватися на програму можна в будь-який час 

 

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

Грантові програми у сфері освіти, стажування 

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


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 GREEN TALENTS 

Організатор: Федеральне міністерство освіти і наукових досліджень 

Німеччини 

Адресат: магістранти, аспіранти, докторанти і постдоки, а також молоді  

фахівці, які пропрацювали за фахом не більше 3-х років (без урахування 

досвіду роботи під час навчання) та володіють англійською мовою на 

високому рівні (вище середнього)  

 

Тематика: можливість отримати 

- повністю оплачене наукове стажування в Німеччині тривалістю до 3-х 

місяців в організації за вибором (у 2020 році); 

-запрошення на Green Talents Science Forum 2019 року (повністю оплачена 

двотижнева поїздка); 

- та відвідати провідні німецькі підприємства, що реалізують принципи 

сталого розвитку, дізнатися про їхні дослідження і проекти 

 

Терміни:   22.05.2019 

Детальніше про умови: https://mon.gov.ua/ua/news/ukrayinciv-zaproshuyut-vzyati-uchast-u-

konkursi-green-talents-peremozhcyam-zaproponuyut-oplachene-naukove-

stazhuvannya-u-nimechchini 

Грантові програми у сфері освіти, стажування 
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ВІДКРИТА БАЗА СТАЖУВАНЬ ДЛЯ МЕДИКІВ 

Організатор:  ГО "M-Gate" 

 

Адресат:        медики всіх спеціальностей 

 

Тематика:      M-gate.org - це відкрита база стажувань, курсів, грантів та 

інших навчальних програм для медиків всіх спеціальностей. 

Зараз на платформі розміщена інформація про більше ніж 

700 пропозицій, 90% з яких безкоштовні та доступні для 

українців. База щоденно оновлюється, додаючи нові 

можливості та корисну для медиків інформацію. 

Також є можливості для навчання медиків в Україні та за 

кордоном 

 

Терміни:   постійно  

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

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

 

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

"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/  

https://biggggidea.com/opportunities/agrokebeti-agroosvita-majbutnogo/
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Грантові програми у сфері освіти, стажування 

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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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  
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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/

